AMBASSADE VAN SPANJE IN HET KONINKRIJK BELGIË

PERSBERICHT
Brussel, 27 april 2020.
KLIMAATACTIE: DE STAD BRUSSEL EN DE AMBASSADE VAN SPANJE PRESENTEREN
HET OPENBAAR KUNSTPROJECT
"WIJ ZIJN NATUUR. EEN MUUR TEGEN DE KLIMAATVERANDERING"
De Stad Brussel en de Ambassade van Spanje in het Koninkrijk België lanceren een
publieke oproep, met als deadline 31 mei, gericht aan Spaanse en Belgische
kunstenaars, alsook van andere nationaliteiten, voor de realisatie van een
muurschildering in de Kanselarij van de Ambassade in Brussel, met als thema: "Wij
zijn natuur". Een muur tegen de klimaatverandering".

Het doel van de oproep is het creëren van een origineel stedelijk kunstwerk op de
muur van de binnenplaats van de Kanselarij van de Ambassade van Spanje in het
Koninkrijk België, gelegen te Wetenschapsstraat 19, een oud maître d'hôtel of origineel
herenhuis van de voormalige aristocratische "Leopoldswijk" en nu in het hart van de
moderne Europese wijk. Collectieve en multiculturele voorstellen zullen de voorkeur
genieten. Het project is voorzien van 12.000 euro.
Het werk moet de hele muur bedekken, gemaakt van beton en bedekt met witte verf,
waarvan de afmetingen 6,10m hoog bij 21m lang zijn. Alle technieken die typisch zijn
aan dit soort stedelijke kunst mogen toegepast worden, waaronder schilderkunst,
keramiek, driedimensionale vormingen of multidisciplinaire formules, op voorwaarde
dat ze respect hebben voor het milieu, voldoen aan de veiligheidsvoorschriften en de
duurzaamheid van het werk garanderen voor minstens vijf jaar. Bij de selectiecriteria
zal bijzondere waarde worden gehecht aan originaliteit en aan concepten en
benaderingen met betrekking tot de natuur, in een wijk van de stad die de laatste
jaren gekenmerkt wordt door een grote stedelijke ontwikkeling, met een harmonieus
contrast met de moderne structuren en gebouwen die typisch zijn voor dat deel van de
stad, met weinig groene ruimtes of ruimtes gewijd aan openbare kunst.
Het tijdschema voor de uitwerking en de inauguratie van het kunstwerk zal worden
bepaald in functie van evolutie van de huidige gezondheidscrisis en de van kracht
zijnde maatregelen voor de COVID-19-pandemie. Het werk zal worden opgenomen in
de
erfgoedcatalogus
van
de
stad
Brussel:
Parcours
Street
Art
(https://parcoursstreetart.brussels/) en zal bezocht kunnen worden tijdens de
openingsuren voor publiek rekening houdend met de door de Spaanse Ambassade
bepaalde veiligheidsmaatregelen.

Gezien de ernst van de periode die de mensheid door de huidige gezondheidscrisis
meemaakt, vonden de organisatoren het bijzonder relevant om dit project te
onderhouden rond een van de belangrijkste Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen
van de Agenda 2030. Het project heeft als doel het publiek bewust te maken van het
belang van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 13 - Klimaatactie, waarbij men
aandringt op het nemen van dringende maatregelen ter bestrijding van de
klimaatverandering en de gevolgen daarvan. Met een stedelijk kunstproject beoogt
men een bubbel van natuur te introduceren in het hart van de Europese wijk.
Voor meer informatie over de oproep en het indienen van projecten voor 31 mei, kunt
u een kijkje nemen op officiële website van Parcours Street Art
(https://parcoursstreetart.brussels/).

#QuedateEnCasa
#QuedomeNaCasa
#QuedatACasa
#JeResteALaMaison, #BlijfInUwKot, #StayAtHome

#NiEtxeanGelditzenNaiz

Voor meer informatie:
Kanalen van de Afdeling Cultuur en Wetenschap:
Website: https://www.spainculture.be/es/
Link naar het bericht:
https://www.spainculture.be/es/region/bruselas/somos-naturaleza-un-muro-contra-el
-cambio-climatico/
Facebook: https://www.facebook.com/spainartsandculturebe/
Instagram: https://www.instagram.com/spainculturebe/
Twitter: https://twitter.com/embespbelgica
YouTube:https://www.youtube.com/channel/UCmBMi9YSstSuhbgW-zlM8jQ/about?vi
ew_as=subscriber
Stad Brussel /Parcours Street Art:
Website: https://parcoursstreetart.brussels/
Link naar de oproep:
https://parcoursstreetart.brussels/appel-a-projet-we-are-nature-a-wall-against-climat
e-change/

