Eerste Muurschildering in Neder-Over-Heembeek
Parcours Street Art Brussels breidt uit
Brussel, 19 december 2017 - In samenwerking met het Festival Cinéma Méditerranéen van
Brussel, onthult de Stad Brussel een nieuwe werk gerealiseerd door de Egyptische kunstenaar
Ammar in de Wimpelberg Straat 40 in Neder-Over-Heembeek. De kunstenaar, voormalig leraar
aan de Academie voor Schone Kunsten in Luxor, werd in Brussel uitgenodigd in het kader van de
vertoning van de documentaire “Rester Vivants”, waarin Ammar één van de hoofdrolspelers is.
Ammar zette zijn zinnen op één van de Neder-OverHeembeekse muren om zijn kunst de vrije loop te laten.
Het Festival Cinéma Méditerranéen ondersteunt dit soort
initiatieven met plezier en bedankt de Stad Brussel voor het
mogelijk maken ervan. “Eén van onze hoofddoelstellingen
is het vergroten van het bewustzijn rond de realiteit der
mediterrane landen. Het warme onthaal van de inwoners van
Neder-Over-Heembeek naar de kunstenaar toe is een mooie
blijk van de openheid waarnaar we op zoek zijn” verklaart
de organisatie van het Festival Cinéma Méditerranéen. “Het
is een eer om Ammar in Brussel te mogen ontvangen, hij is
een echte ster in Egypte en wij gaan ervan uit dat het niet
lang zal duren voor hij ook in Europa bekend geraakt!” voegt
Karine Lalieux toe.
De muurschildering werd gerealiseerd dankzij het
enthousiasme van de buurtbewoners en de eigenaars. De
kunstenaar nam de suggesties van de bewoners graag op in
zijn kunstwerk.
Ammar’s belangrijkste opzet was het onderzoeken
van streetart-technieken zoals ‘glitch’ en ‘pixelatie’. Het
hoofdconcept van de muurschildering is de vervorming van
de waarneming, de globale atmosfeer het soefisme.
“Kunst moet toegankelijk zijn voor alle Brusselaars. Dankzij
het werk van Ammar wordt het Parcours Street Art nu ook
verder uitgebreid tot in Neder-Over Heembeek” legt Karine
Lalieux uit.
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Voor foto’s van deze nieuwe muurschildering, de exacte ligging en de biografie van de kunstenaar
bezoek www.parcoursstreetart.brussels.
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