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Nieuwe muurschildering Street Art op de M.U.R aan de oude GB 58
Brussel, 1 september 2016 – De Luikse artiest Pso Man heeft zijn stempel gedrukt in Brussel en
meer bepaald op de nieuwe openluchtexpo voor stadskunst, de M.U.R, gelegen aan de oude GB
58. In juli werd het project ingehuldigd met een kunstwerk van MATAONE. De M.U.R is een
initiatief van de vzw Costik en krijgt de steun van de Stad Brussel teneinde de aanwezigheid van de
Street Art in de Stad te versterken. Een oud reclamebord waarop regelmatig, geen affiches meer,
maar kunstwerken worden geplakt. Dit concept vond zijn oorsprong in Parijs.
« Dit eerste jaar zullen er uitsluitend Belgische of in België wonende artiesten voorgesteld worden »
legt Karine Lalieux, Schepen van Cultuur, uit. Zij steunt dit initiatief in het kader van haar
ontwikkelingsbeleid van de Street Art. De M.U.R voor modulair, stads en reactief, ontleent de
ondergrond en zijn werkwijze aan de reclameborden. « De artiesten worden uitgenodigd om een
vluchtig werk te maken. De interventiemogelijkheden zijn vrij : acrylverf, inkt, spuitbussen, collages of
live-performances, alles is mogelijk. Dit Parijse concept heeft ons bekoort en we hebben het naar
Brussel willen overbrengen » vertelt Noémie Tant van Costik.
De M.U.R wordt eveneens ondersteund door Urbana en de Montanashop. De tweede artiest die zijn
stempel drukte is de wereldreiziger Pso Man. Hij dompelt ons onder in een bijzondere wereld
geïnspireerd door zijn talrijke reizen rond de wereld. Door het oneindige gebruik van suggestieve
wezens in beweging schommelen zijn werken tussen vernielende vormen en minimalistische lijnen.
De Luikenaar neemt ons mee met zijn talent door een experimentele wereld waar de verbeelding en
de poëzie samengaan. De herinnering aan deze werken worden bovendien bewaart op de website
www.lemurbrussels.com.
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