Een eerste Street-Art-date in de ‘Squares’ buurt
Brussel, 20 oktober - Een nieuwe muurschildering heeft het licht gezien op de hoek van de
Stormklokstraat en de Jennevalstraat als onderdeel van het Parcours Street Art van de Stad
Brussel. De kleurrijke schildering genaamd “The First Date” is het werk van de Brusselse
kunstenaar Oli-B. En is ontstaan op verzoek van het bewonerscomité van de buurt.
“De Brusselse kunstenaar Oli-B, wiens reputatie blijft groeien, werkte al in Vlaanderen, Wallonië
en zelfs New York maar nog niet in zijn eigen stad. Daarin is nu verandering gekomen met zijn
eerste Brusselse oeuvre op de hoek van de Stromklokstraat en de Jennevalstraat.”, verklaart
Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, op initiatief van het Parcours Street
Art. “De lokale bevolking heeft de kunstenaar met open armen ontvangen. De ervaring was zo
succesvol en voor herhaling vatbaar als er in deze buurt
een nieuwe muur ter beschikking komt.” voegt Karine
Lalieux toe.
Het oeuvre bevindt zich op een muur van een huis dat
onlangs door vijf jonge eigenaars opgekocht werd en
enthousiast zijn over het werk van Olivier Binamé aka
Oli-B. De kunstenaar vertelt over zijn werk: “Het is een
zoektocht naar evenwicht tussen vormen en kleuren.
De bedoeling was om een positief schilderij te maken dat
dromen oproept. De abstracte compositie laat de kijker
vrij in zijn interpretatie volgens persoonlijke referenties,
cultuur en geschiedenis. “
Deze nieuwe muurschildering voegt zich bij de vele
anderen die vandaag de dag het ‘Parcours Street
Art’ vormen. Gedurende de komende weken zal
Karine Lalieux een gloednieuwe website lanceren die
bezoekers toelaat om al deze werken te ontdekken en
hun eigen parcours samen te stellen.
Het werk wordt ingehuldigd op 24 oktober om 17u30 in
aanwezigheid van de buren en de kunstenaar.
De inauguratie wordt gevolgd door een drink.
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