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Nieuwe tijdelijke bezetting in het centrum van Brussel: RESET! een ambitieus
cultureel project.

Vanavond heeft de Brusselse gemeenteraad een beheerder aangesteld voor het nieuwe
tijdelijke bezettingsproject van de site gelegen aan de De Lignestraat 2-8. Na de lancering
van een projectoproep afgelopen februari zal het toekomstige hoofdkantoor van de
politiezone Brussel-Hoofdstad-Elsene, in afwachting van de werkzaamheden die gepland
zijn voor begin 2023, onderdak bieden aan de vzw Arty Farty en haar project RESET!

Dit project past in het meerderheidsakkoord 2018-2024 en de ambitie van het stadsbestuur
om tijdelijke bezettingen te stimuleren en leegstand aan te pakken. "Daarom kent de Stad
Brussel een investeringssubsidie van 213.000 euro en een subsidie voor werkingskosten van
60.000 euro toe aan de vzw Arty Farty Brussels om haar project te ontwikkelen", aldus Lydia
Mutyebele, die als schepen verantwoordelijk is voor de Grondregie.

De vzw Arty Farty, die vanaf nu in Brussel gevestigd is, zet zich in voor een sterkere culturele,
artistieke en creatieve visie die sociale, territoriale en generationele breuklijnen helpt
overbruggen. Als algemeen projectcoördinator zal de vzw samenwerken met twee andere
partners: Coöperatie LaVallée (Smartcoop) en vzw Under My Network.
-

Smart zal, via het coördinatieteam van de coöperatie LaVallée, Arty Farty Brussels
begeleiden bij de uitvoering van het project, zowel wat betreft de technische aspecten
en de inrichting als het dagelijks beheer van de site.

-

De vzw Under My Network zal via Les Garages Numériques instaan voor de
ontwikkeling en coördinatie van het artistieke project. De vereniging is gespecialiseerd
in de organisatie van audiovisuele tentoonstellingen.

Hun project RESET! plaatst "kunst en menselijkheid in het middelpunt van wederopbouw en
maatschappelijke overwegingen". Arty Farty Brussels, Under My Network en LaVallée willen
een cultureel en verbindend project voorstellen waarbij ze kunstenaars en verenigingen,
maar ook medeburgers, uitnodigen om mee te doen.
Lydia Mutyebele vult aan:
"Met dit artistieke en socio-culturele project willen we het hart van Brussel nieuw leven
inblazen door de band met kunstenaars en burgers te vernieuwen, dankzij een echte ruimte
van sociale cohesie waar democratie kan bloeien. Een dynamiek die op het juiste moment
komt na de voor de culturele sector rampzalige coronacrisis.
De centrale strategie van het project RESET! is opgebouwd rond een tijdelijk museum voor
digitale en hedendaagse kunst, dat wordt ingeleid door een creatieve fase met een
kunstenaarsresidentie. De verenigingen willen een projectoproep doen voor deze
kunstenaarsresidentie en zich daarbij uitsluitend richten tot Brusselse kunstenaars om onze
lokale kunstscène nieuw leven in te blazen.
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