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La Bellone in de ban van Street Art tijdens de eindejaarsperiode
Brussel, 18 december 2013 – Terwijl Winterpret de eindejaarsperiode feestelijk kleurt,
palmen tien jonge kunstenaars van de Belgische Street Art beweging het historische
Huis van het Spektakel - La Bellone in. Op initiatief van Karine Lalieux, schepen van
Cultuur van de Stad Brussel, toont de tentoonstelling La Bellone doorbreekt de muur!
Een Street Art ervaring in Brussel hun beeldende kunst en klankperformances, van 22
december tot en met 4 januari.
Ter gelegenheid van het opmerkelijke parcours La Bellone doorbreekt de muur! stellen
enkele jonge Belgische straatkunstenaars hun werk tentoon in La Bellone, het Huis van het
Spektakel. Bezoekers kunnen proeven van het werk van Benoît Bunzen, Eyes-B, FSTN,
Erick Hikups, Tamar Kasparian, Obetre, Ognev Vlaminck en Solo Cink, opgeluisterd met
klankperformances van dj SoFa en Flavien Gillié.
Street Art geeft de stad kleur en een ander gezicht. We zien de straatkunst wel, maar
hebben er vaak geen oog voor. Met dit parcours kan het grote publiek via de Zeehondstraat
een blik werpen op Street Art en deze kunstvorm in het hartje van de stad tijdens Winterpret
in het uitzonderlijke La Bellone ontdekken.
Zowel binnen als buiten maken de bezoekers kennis met graffiti, calligraffiti, graffitecture,
design, collages, projecties en klankperformances … een veelvoud aan hedendaagse,
wonderlijke vormen en technieken samengebracht op één tentoonstelling die de mensen een
blik gunt op een ongewoon creatieve wereld.
“Door Street Art voor te stellen in een instelling van de Stad en tegelijk de kunst naar de
openbare ruimte te brengen, werpen we een ander licht op deze opkomende maar soms
miskende kunstvorm. Die openheid voor hedendaagse kunst en voor de verscheidenheid
aan disciplines biedt ons de kans om het contact tussen het publiek, de kunstenaars en de
openbare ruimte in de hand te werken. Ik ben overigens erg opgetogen met de magische
setting voor deze tentoonstelling. La Bellone is het ontdekken immers meer dan waard!”
vertelt Karine Lalieux.
Persuitnodiging voor de vernissage op 21/12/2013, van 18 tot 20 u in aanwezigheid van
de kunstenaars.
Klankperformances van dj SoFa en Flavien Gillié
La Bellone doorbreekt de muur!
Een Street Art ervaring in Brussel
Tentoonstelling
Van 22 december 2013 tot 4 januari 2014
Alle dagen open van 14 tot 20 u. Op 24 en 31 december open van 14 tot 18 u.
Gesloten op 25 december en 1 januari.
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