Jongeren brengen kunst in het straatbeeld
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De gemeente Essen wil haar nutskasten verfraaien. Ze ogen saai en vuil en kunnen een opfrisbeurt gebruiken. Daarom mogen
jongeren tussen 14 en 24 hun creativiteit botvieren op de grijze nutskasten.
“De gemeente krijgt regelmatig de vraag om de nutskasten wat op te frissen”, zegt Helmut Jaspers (sp.a), schepen van jeugd.
“Sommige exemplaren kunnen inderdaad een opknapbeurt gebruiken. Ze zijn vuil en moeilijk proper te krijgen, ook omdat er een soort
glasvezel omheen zit die het proper maken er niet op vereenvoudigt.”
“Naar het voorbeeld van de creatieve opknapbeurten van nutskasten in Antwerpen, waar je de gepimpte kasten in het straatbeeld
terugvindt, willen we daar ook in onze gemeente mee aan de slag gaan. Onze jeugddienst wilde al langer werken met street art. Het
project kreeg de naam Voltart en is bedoeld voor jongeren tussen 14 en 24 jaar.”
Creativiteit de vrije loop laten
Met goedkeuring van de nutsmaatschappijen en onder leiding van de Antwerpese organisatie Piazza dell'Arte kunnen jongeren hun
creatieve brein drie dagen lang de vrije loop laten in zaal Rex tijdens verschillende workshops rond graffiti en grafische vormgeving.
“Piazza dell'Arte kiest bewust voor multidisciplinaire kunstateliers en hi-tech apparatuur, en zorgt voor begeleiding door professionele
kunstenaars. Vandaag experimenteren de jongeren met hun ontwerp. Dat doen ze onder andere door de verschillende mogelijkheden
in Photoshop gebruiken”, zegt William, die de workshop in Essen begeleidt. “Morgen gaan ze aan de slag met graffiti.”
De jongeren zelf zijn heel geconcentreerd en ernstig bezig met hun ontwerp. De ene werkt een strak plan uit, de andere
experimenteert volop met kleuren. “Ja, het is leuk om te doen en we leren hoe we verschillende technieken moeten toepassen”,
zeggen ze. “Dat het straks door iedereen te zien zal zijn in het straatbeeld is best wel uniek en cool.”
Bescheiden schaal
“We streven ernaar om hun vaardigheden te stimuleren en een plek te creëren waar ze hun ding kunnen doen. Op het einde van de
cursus komen de ontwerpen op verschillende nutskasten in Essen. Het verfraaien van de nutskasten zal op een bescheiden schaal
gebeuren. We kiezen in eerste instantie voor enkele nutskasten die goed in het zicht staan. We willen van die saaie objecten vooral
iets moois maken om naar te kijken. Zo dringt kunst en cultuur door tot bij alle inwoners.”
De ontwerpen voor de nutskasten zullen door een professionele firma worden aangebracht op houten platen, die over de kast worden
geplaatst.
www.essen.be, 03-670.01.56
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