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Melancholia: kunstwerk van Kendell Geers wordt ingehuldigd in Brussel 
De Stad Brussel investeert in hedendaagse kunst in de openbare ruimte 

 

Melancholia. Het nieuwe kunstwerk in de Grootsermentstraat kreeg een erg poëtische naam. 

Het is een creatie van kunstenaar Kendell Geers en zag het licht dankzij de ondersteuning van 

wijkcontract Bloemenhof. De buurtbewoners werden actief betrokken bij het hele proces; het 

werk draagt letterlijk de sporen van de wijk: “Via de wijkcontracten investeren we in onze 

meest kwetsbare wijken. Elke wijkcontract in de Stad voorziet kunst in de openbare ruimte. 

Omdat onze bewoners dat verdienen. De Stad Brussel heeft prachtige monumenten, maar het 

is belangrijk om blijvend te vernieuwen en aansluiting te vinden met de hedendaagse 

kunstwereld. We zijn dan ook bijzonder trots dat we kunnen samenwerken met een 

gerenommeerd artiest als Kendell Geers”, zegt Ans Persoons, schepen van Wijkcontracten en 

Participatie. 

 

Een kunstwerk voor en door inwoners 

Het kunstwerk Melancholia van Kendell Geers vind je in de Bloemenhofwijk in centrum Brussel. Het 

werk is een verwijzing naar een gelijknamige gravure van Albrecht Dürer en kreeg vorm via van 

participatief artistiek proces. De artiest heeft verschillende bewoners ontmoet en hen gevraagd om 

persoonlijke tekeningen en herinneringen in te krassen in kleitabletten. Deze tabletten werd omgezet 

in mallen, en in brons gegoten. Het resultaat is een bronzen veelvlak, dat vormelijk sterk lijkt op 

Dürers gravure. Op de plek waar het werk gecreëerd werd, staat nu ook het resultaat. Het vormt de 

echo van de wijk, een afdruk van persoonlijke verhalen die de bewoners achterlieten. “De artistieke 

visie en het talent van Kendell Geers, gecombineerd met de betrokkenheid van de bewoners die 

letterlijk de handen uit de mouwen staken, maken dit tot een erg krachtig kunstwerk”, zegt Ans 

Persoons, schepen van Wijkcontracten en Participatie. 

 

Kendell Geers gekozen door een comité van experten 

Kendell Geers is een fel bevraagd hedendaags kunstenaar van Zuid-Afrikaanse origine. Hij 

exposeerde o.a. in gerenommeerde musea in Londen en New York (een volledig overzicht van zijn 

parcours vind u in bijlage). Hij woont en werkt vandaag in Brussel, en woonde zelf een tijdje in de 

Bloemenhofwijk. Hij kent de bewoners en de wijk door en door.  We waren dan ook erg verheugd dat 

hij, o.a. uit genegenheid voor deze wijk, zijn ervaringen in een kunstwerk voor de buurt wilde 

omzetten. 
 
Om een geschikte artiest te vinden, werkt de Stad Brussel steeds nauw samen met het Comité voor 

Kunst in de openbare ruimte. “Deze groep van kunstexperten analyseert, definieert en stelt concrete 

artistieke projecten voor van Belgische of buitenlandse artiesten die zich integreren in ons 

stadsweefsel. De sculptuur van Kendell Geers, het eerste participatief kunstwerk, is daar een goed 

voorbeeld van”, legt schepen Geoffroy Coomans de Brachène, bevoegd voor Stedenbouw en 

Erfgoed, uit. 

 

Hedendaagse kunst in de wijkcontracten 

Elk wijkcontract zijn kunstwerk. Daar gaan we voor. Melancholia siert de Bloemenhofwijk, en dit is 

nog maar het begin. Ook voor wijkcontracten Jonction en Bockstael zitten er verrassende artistieke 

projecten in het verschiet. Met wijkcontract Jonction pakken we de zes tunnels onder de Noord-

Zuidas aan. Er werden reeds kunstenaars gezocht voor de eerste drie tunnels. Ook het 

Bockstaelplein krijgt een hedendaags kunstwerk. De projectoproep werd deze week afgesloten. Voor 

beide projecten zullen de artiesten nog voor het einde van het jaar worden aangeduid. 
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Bijlagen : 

 Biografie van Kendell Geers 

 Foto van het kunstwerk 

 

Melancholia, kunstwerk van Kendell Geers  

 Grootsermentstraat 22, 1000 Brussel 

(Kruising Grootsermentstraat en Onze-

Lieve-Vrouw van Vaakstraat) 
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