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De Argentijnse artiest Elian zal een nieuwe muurschildering rond Street
Art maken tijdens Nuit Blanche
Brussel, 30 september – Ahmed El Ktibi, Schepen van Energie van de Stad Brussel en Karine
Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, zullen samen een nieuw project Street Art
voorstellen in Brussel. Het werk van de Argentijnse artiest Elian zal het daglicht zien in de Sint
– Andriesstraat ter gelegenheid van de 13e editie van NUIT BLANCHE op zaterdag 3 oktober.
Deze nieuwe muurschildering zal 40 m² van de gevel bedekken van het gebouw waar de dienst
openbare Netheid van de Stad , in de Sint‐Andriesstraat, is ondergebracht. Ze zal het werk en de
humor belonen van de Cel Energie van de Stad Brussel die zich inspant om het energieverbruik
van onze stad te verminderen en te optimaliseren. De Europese vereniging Energy Cities,
waarvan de Stad Brussel net als meer dan 1000 lokale gemeenschappen lid van is sinds 1996,
heeft een paar maanden geleden een fotowedstrijd georganiseerd. Voor de 25ste verjaardag van
de vereniging werden de leden
opgeroepen om hun werk op een originele
manier te illustreren. Onze cel Energie
heeft de jury bekoort en aldus de eerste
prijs gewonnen met de foto hiernaast. Het
beeld is een knipoog naar Manneken‐Pis
met een vermelding naar Lord Kelvin, een
Britse fysicus van Ierse afkomst, bekend om
zijn werken rond de thermodynamica
« Indien je het niet kan meten, kan je het
niet verbeteren ».
« Ik feliciteer de agenten van de Cel Energie
met hun overwinning. Ik onderstreep dat deze prijs de creativiteit van de ploeg maar vooral hun
dagelijks werk in de bloemetjes zet. Ik ben onder de indruk van de energie, die ook nodig is, die
deze ploeg aan de dag legt om dagelijks iedere overbodige kWh op te sporen. Het Energieplan
van de Stad Brussel biedt de mogelijkheid om te investeren in het isoleren van het
vastgoedbestand en in de nodige apparatuur voor het rationele gebruik van de middelen.
Dit werk huldigen in de vorm van een artistiek project is een mooie manier om de Brusselaars te
sensibiliseren rond de energetische overgang, rond duurzame energie en rond de rol dat deze
kunnen spelen bij de lokale overheden. Dit is bovendien de aanbeveling van de Europese
vereniging Energy cities », legt Ahmed El Ktibi uit.

In overleg met Karine Lalieux, Schepen van Cultuur, die een actief voor de ontwikkeling van Street
Art op het grondgebied van de Stad, werd er een muur van 40 m2 uitgekozen : « Sinds
verschillende maanden heb ik een volledig nieuw parcours Street Art ontwikkelt op het
grondgebied van de Stad Brussel. Naast de vertegenwoordiging van de Belgische en Brusselse
artiesten ben ik ook blij dat een buitenlandse artiest met een internationale gerenommeerde
reputatie zoals Elian een spoor laat in Brussel. Ik feliciteer de dienst en de Schepen van Energie
en ben verheugd met onze samenwerking rond dit project. De Sint‐Andriesstraat, die werd
uitgekozen, bevindt zich op het parcours van NUIT BLANCHE 2015. Dankzij de goede bundeling
van krachten tussen de diensten zal dit kunstwerk het prachtige programma van deze nacht, die
georganiseerd wordt door de dienst Cultuur, op aanstaande zaterdag 3 oktober in de Sint‐
Katelijnewijk aanvullen » voegt Karine Lalieux toe.
Elian is een Argentijnse artiest met een internationale gerenommeerde reputatie, hij heeft reeds
werken uitgevoerd in Australië, Polen, Spanje, Italië en Rusland. Dit werk wordt uitgevoerd door
de artiest vanaf 1 oktober en zal worden afgewerkt tijdens de nacht van NUIT BLANCHE 2015,
zaterdagavond.
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