Brussel, 17 november 2015. Op maandag 16 november om 10 uur hebben Minister Fadila
Laanan, Schepen Karine Lalieux en de Voorzitter van de Berg van Barmhartigheid,
Mustapha Amrani, 4 glasbollen ingehuldigd die versierd werden door 2 Brusselse
kunstenaars, Pink Syrup en Laurent Carpentier. Dit stedelijk meubilair, onmisbaar voor het
verwijderen van afval, wordt een artistieke ondersteuning naar aanleiding van een
projectoproep van de Berg van Barmhartigheid met de steun van het Gewest en de Stad
Brussel. De partners hopen dat deze verfraaiing meedraagt tot een vermindering van
sluikstort.
Pink Syrup en Laurent Carpentier, twee Brusselse kunstenaars, hebben de projectoproep van de
Berg van Barmhartigheid in de wacht gesleept. Het doel werd gericht op de verfraaiing van de
glasbollen voor de vestiging, op het pleintje in de Sint-Gisleinsstraat.
De glasbollen zijn onmisbaar in elke wijk om iedereen de mogelijkheid te bieden om het glasafval
te sorteren.
De Stad en de Berg van Barmhartigheid hebben de mogelijkheid bestudeert om de glasbollen
elders te plaatsen maar geen enkele plaats in de buurt is geschikt (nabijheid van een groot aantal
inwoners, makkelijk leegmaken , …). Bovendien is het ingraven van de glasbollen, dat behoort tot
het beleid van het Gewest om de geluids-en visuele overlast te verminderen op deze plaatsen,
bijzonder moeilijk gezien de belangrijkheid van de toekenningsvoorwaarden om ondergronds in
te graven.
« Twee jaar geleden hebben wij samen met de Stad Brussel nieuwe plaatsen voor glasbollen
onderzocht samen met de toekenningsvoorwaarden voor het ingraven. Spijtig genoeg was geen
enkele optie uitvoerbaar. Om de directe omgeving van de vestiging en het perspectief op het
gebouw, ontworpen door architect Parthoes in 1860, te verbeteren hebben we een projectoproep
uitgeschreven. De artistieke werken zullen de wijk opfleuren » verduidelijkt Mustapha Amrani,
Voorzitter van de Berg van Barmhartigheid.
In juni laatsleden hebben de Berg van Barmhartigheid van de Stad Brussel in samenwerking met
Fadila LAANAN, Staatssecretaris voor Openbare Netheid in Brussel en Karine LALIEUX,
Schepen van Cultuur en Openbare Netheid van de Stad Brussel, een wedstrijd uitgeschreven voor
het versieren van de glasbollen op het pleintje voor de Berg van Barmhartigheid. Zes projecten
werden ingediend, allen van zeer grote kwaliteit. Deze projecten werden onderworpen aan de
stemming van het publiek en beoordeeld door de initiatiefnemers.
Uit de grote kwaliteit van de projecten heeft de jury twee projecten weerhouden die elk 2 glasbollen
versieren. De heer Christophe DELHAYE, alias Pink Syrup, heeft de glasbollen op het plein voor

de Berg van Barmhartigheid versierd en de heer Laurent CARPENTIER heeft de 2 glasbollen om
de Krakeelsite onder handen genomen.
« Ik ben blij om te zien hoe de kunstenaars zich meester maken van de stad rond het meest banale
dat ze bezit. Deze versierde glasbollen zijn inmiddels stedelijke kunstwerkjes. Ik kan enkel zulke
initiatieven aanmoedigen » verduidelijkt Fadila Laanan, Staatssecretaris bevoegd voor Openbare
Netheid te Brussel.
« Dit project biedt de mogelijkheid om de netheid te verbeteren alsook het imago van de Marollen.
Wanneer kunst deel uit maakt van het stedelijk meubilair, vooral om pleinen en straten op te
fleuren, roept dit respect op. Ik feliciteer de kunstenaars voor de kwaliteit van de projecten die ons
werden toevertrouwd en ben blij met dit initiatief in het midden van deze wijk » besluit Karine
Lalieux, Schepen van Cultuur en Netheid van de Stad Brussel.
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