Oproep voor projecten voor 9 straatkunstfresco's in het centrum van de stad
Brussel, 11 oktober 2018 - In het kader van het PARCOURS Street Art lanceert de Stad Brussel deze
projectoproep voor de creatie van 9 stedelijke kunstfresco's op een van de vier werfomheiningen van
het toekomstige administratieve centrum aan de Hallenstraat. Onder de titel "9 visies" nodigt de
oproep kunstenaars uit om hun visie op Brussel te geven. De oproep is open tot 14 november 2018.
Rond de bouwwerf van het toekomstige administratieve centrum van de Stad Brussel, wordt een
palissade van 400 m² geïnstalleerd. Tijdens de bouwperiode wil de Stad Brussel positief communiceren
met de inwoners en voorbijgangers. De palissade op de straat die het meest bezocht wordt door
voetgangers werd uitgekozen voor het project Street Art PARCOURS: Kiekenmarkt. "Om de wijk tijdens
de werken te verfraaien, doet de Stad Brussel een beroep op stadskunstenaars om 9 fresco's te maken
rond het thema "Brussel, een stad in beweging" en elk hun visie op Brussel te geven. Meestal stelt de
Stad permanente muren ter beschikking van kunstenaars. Voor dit project en in samenwerking met de
Communicatiecel, nodigt de Stad kunstenaars uit om een palissade van 3 jaar te schilderen", verklaart
de Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, Karine Lalieux. De oproep staat open voor kunstenaars en
collectieven. De gebruikte technieken kunnen worden gemengd. Het originele werk moet ontworpen
zijn voor een minimale houdbaarheid van 3 jaar. Elke winnende kunstenaar of kunstenaarscollectief
creëert een fresco. De realisatie van de 9 fresco's vindt plaats van 23 tot 26 november.
Dit is de 4e projectoproep op initiatief van de Stad Brussel dit jaar. In april was het de kunstenaar Alto
die de kolommen van het Portalis-gebouw (Quatre Brasstraat 7) schilderde. Deze zomer was er een
oproep voor de drie tunnels in de Marollenbuurt en drie openbare toiletten (2 in het Atomium en 1 op
het Anneessensplein). Naast deze oproepen tot het indienen van projecten werden in 2018 op het
gemeentelijk grondgebied fresco's gecreëerd door de kunstenaars Bozko, FSTN, KOOL KOOR, Sozy One,
Oak Oak, NEAN, Obêtre, HELL'O Monsters, en vele anderen. Deze 9 kunstwerken worden opgenomen in
de lange lijst van het PARCOURS Street Art: "Ondanks het koude weer is het straatkunstseizoen in
Brussel nog niet voorbij. Nog voor het einde van het jaar zullen er nog enkele leuke verrassingen aan het
licht komen", besluit de Schepen van Cultuur.
Meer informatie en de volledige oproep is te vinden op www.parcoursstreetart.brussels
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