PERSBERICHT

RAIGLOGRAMS SCHUDDEN BRUSSELAARS
WAKKER
Op maandag 17 juli 2017 om 11u. wordt in de Bogaardenstraat 18, ter hoogte
van kunstgalerie Bog‐Art, het eerste “Raiglogram” ingehuldigd, tevens het
startschot van een hele reeks. Raiglograms zijn cementtegels die aforismen
bevatten van de hand van Brussels kunstenares Paula Raiglot. Dat melden
Brussels schepen van Openbare Werken, Els Ampe, en Brussels schepen van
Cultuur, Karine Lalieux.
Aforismen zijn korte bondige uitspraken, vaak niet meer dan een regel lang. Ze zijn
grappig, paradoxaal of absurd en bevatten meestal een boodschap. Het eerste
Raiglogram begint sterk met “Are you awake?!”. De cementtegel, van 60X60cm, wordt
in het bestaande voetpad ingewerkt.
“Door kunst in de openbare ruimte te plaatsen, wordt deze veel toegankelijker. Deze
Raiglograms doen nog iets meer: ze schudden ons wakker, doen nadenken over het
leven, onszelf en de wereld rondom ons.”, aldus Schepen van Openbare Werken Els
Ampe (Open Vld).
«Overtuigd van het nut van kunst in openbare ruimte en bevestigd door het Street‐Art
parcours dat ik al enkele jaren geleden ontwikkelde, kon ik niet anders dan aansluiten
bij dit “feelgood” project. Ik wens ook in het bijzonder te benadrukken dat het
parcours dat deze Raiglograms vormen, langsheen twee Brusselse culturele instituten

loopt: Het Goudblommeke in Papier en de Academie voor Schone Kunsten.”,
verduidelijkt Schepen van Cultuur Karine Lalieux (PS)
De eerste cementtegel kan je bewonderen in de Bogaardenstraat, gelegen aan de rand
van de Sint‐Jacobswijk, het Brussels epicentrum van aforismen. Op de muren van
herberg ‘Het Goudblommeke in Papier’ aan de Cellebroedersstraat 55, bevinden zich
heel wat van deze geschreven gedachten. Onder andere deze van de anarchistische
dichter en surrealist, Geert van Bruaene. Ook in het parkje van het nabijgelegen
Dinantplein vind je aforismen terug.
“De Sint‐Jacobswijk” zit vol verwijzingen naar kunststromingen zoals het surrealisme,
vandaar de keuze voor deze locatie.”, voegt Schepen Els Ampe (Open Vld) toe.
Het eerste Raiglogram wordt geplaatst voor Galerie Bog‐Art en terzelfdertijd zullen de
andere Raiglograms tentoongesteld worden in de galerij. Later zullen zij op verschillende
locaties in de Bogaarden‐ en Cellebroersstraat geplaatst worden.
U bent alvast van harte uitgenodigd voor deze inhuldiging met receptie, in bijzijn van
kunstenares Paula Raiglot en Brussels schepenen Els Ampe en Karine Lalieux, op
maandag 17 juli om 11u in Galerie Bog‐Art (Bogaardenstraat 18, 1000 Brussel).
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