EEN KUNSTPARCOURS IN DE BOETIEKS VAN DANSAERT

Terwijl de kunstbeurs Art Brussels volgende week van start gaat organiseert de
handelaarsvereniging Dansaert met de steun van Marion Lemesre (MR), schepen van
Economische Zaken van de Stad Brussel, een art brut-parcours door een dertigtal
winkels. Het evenement duurt een maand.

Vrijdag 13 april 2018.
Art brut is een geheel van kunstproducties die ontsnappen aan heersende culturele
en esthetische normen. Dit type kunst wordt tegenwoordig tentoongesteld in de meest toonaangevende musea zoals MoMa, Centre Pompidou of Tate Modern.

Steeds op het voorfront van creativiteit en design, de handelaars van de Dansaertwijk
wilden deze kunststroming in de schijnwerpers zetten. Een maand lang stellen 35 boetieks
kunstwerken tentoon van mensen met een mentale beperking, waaronder werken van
Pascal DUQUENNE, die in de film Le Huitième Jour speelde.

Gedoopt “Dansaert Brut”, dit parcours doorkruist mode- en designstores, en andere
winkels. “We wilden deze atypische kunstenaars in de kijker zetten en tegelijk bezoekers
aanzetten om de wijk opnieuw komen ontdekken. Onze deuren staan wagenwijd open: iedereen is er welkom, zonder aankoopverplichting”, zegt Lieve BUYSE, beheerder van de
handelaarsvereniging Dansaert en eigenares van Hatshoe.

Aan de oorsprong van deze werken liggen kunstenaars van het Atelier Art Nivo

(Cultuurcentrum Strombeek) en van de vzw Le 8ème Jour (Brussel). “Deze kunstenaars getuigen van een enorme creativiteit en laten zich niet beïnvloeden door de blik van de ander,
wat deze unieke werken tot resultaat heeft”, zegt de voorzitster van de vzw Le 8ième Jour,
Clémentine DEFERIERE-BUGGENHOUT. “Het Dansaert Brut-parcours is ook een mooie
gelegenheid om verenigingen die zich inzetten voor de integratie van personen met een
mentale beperking eens in de kijkers te zetten.”

Het parcours Dansaert Brut wordt op 17 mei afgesloten met een veiling in het MAD
(Centrum voor Mode en Design). De opbrengst gaat integraal naar de vzw Le 8ème Jour en
het Cultuurcentrum Strombeek.

Shuttledienst tijdens Art Brussels
Dit initiatief wordt ondersteund door de schepen van Economische Zaken, Marion
LEMESRE. Zij is immers verheugd om handelaars verenigd te zien in de promotie van hun
wijk naar aanleiding van een groot evenement. “Ieder jaar trekt Art Brussels duizenden
bezoekers aan, wat ook de Dansaertwijk ten goede komt. Dankzij dit kunstparcours hebben
bezoekers een bijkomende reden om de diversiteit en rijkdom van deze designpool te komen
ontdekken, “ zegt Marion LEMESRE.

Tijdens Art Brussels, op 19, 20 en 21 april, brengen gratis shuttlebussen tussen 11u00
en 18u30 bezoekers naar Tour & Taxis en de Dansaertwijk. De haltes bevinden zich aan de
uitgang van de kunstbeurs en voor het MAD-gebouw.

Voor meer informatie over Dansaert Brut, surf naar http://www.downtowndansaert.be/

Over:

ART NIVO is een atelier dat zich richt naar volwassen personen met een licht tot matige mentale beperking die zin hebben om zich artistiek uit te drukken buiten de vertrouwde
instelling en/of dagbesteding. Het is een volwaardig atelier binnen het educatieve aanbod
van Cultuurcentrum Strombeek. Art Nivo biedt ook kansen om deel te nemen aan het reguliere tentoonstellingsaanbod en gaat samenwerkingen aan met andere partners.

Gesticht in 2000, de vzw LE 8ÈME JOUR werd opgericht door ouders van jongvolwassenen met Downsyndroom, waaronder die van Pascal Duquenne en Michèle Maes, beiden
acteurs in de gelijknamige film. Actief in de Stad Brussel, de vereniging stelt woningen ter
beschikking voor volwassenen met een mentale beperking. Het onderwijsteam ondersteunt
hen ook met het onafhankelijk leven en biedt individuele en collectieve opvolging zodat deze
personen zich ten volle kunnen ontplooien.

Voor meer informatie, surf naar www.lehuitiemejour.eu

