Een Street Art Parcours voor Bruegel
In samenwerking met het Brussels collectief Farm Prod bouwt visit.brussels een Street Art
Parcours uit dat in het hart van de hoofdstad hulde brengt aan de Vlaamse grootmeester
Pieter Bruegel. Een eerste werk van de Franse kunstenaar Lazoo is te zien in de
Marollenwijk. Aan een ander fresco in de Baron Hortastraat wordt momenteel de laatste
hand gelegd.
Brussel en Bruegel zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De kunstenaar bracht een groot
deel van zijn leven in Brussel door en ligt er ook begraven. De stad was voor hem een enorme
bron van inspiratie: hij schilderde er twee derden van zijn doeken. Op een steenworp van zijn
huis, op de Kunstberg, woonden zijn invloedrijke opdrachtgevers. Vandaag vinden we daar
een belangrijk deel van zijn oeuvre terug. Na het Kunsthistorisches Museum in Wenen,
bezitten de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België de grootste collectie
schilderijen van Bruegel. In de Koninklijke Bibliotheek zijn niet minder dan 90 etsen van zijn
hand terug te vinden.
Brussel kon dan ook niet anders dan een aantal evenementen aan de internationaal befaamde
kunstenaar wijden, en dat naar aanleiding van de 450ste verjaardag van zijn overlijden. In
samenwerking met het collectief Farm Prod wilde visit.brussels Pieter Bruegel in de
bloemetjes zetten in het kader van een Street Art Parcours in het hart van de stad. De route
loopt langs instellingen en iconische locaties die een duidelijke band met Bruegel
onderhouden (historische link, permanente collectie enz.).
Een eerste werk langs het parcours is nu al te zien in de Hoogstraat, in de buurt van de
Hallepoort. Het gaat om een fresco van de Franse kunstenaar Lazoo, geïnspireerd door 'De
bruiloftsdans in de open lucht'. Een tweede monumentaal werk wordt momenteel voltooid
vlakbij BOZAR, in de Baron Hortastraat.
Vanaf midden juni zullen niet minder dan elf fresco's (zowel van leden van het collectief als
van bekende gastartiesten) langs het parcours te bewonderen zijn. Een buitenkans om
Bruegel eens op een andere manier te ontdekken!

Bijkomende informatie:
Farm Prod
FARM PROD is een collectief van verschillende beeldende kunstenaars die sinds 2003 aan
uiteenlopende creatieve projecten in Brussel meewerken. Alle leden doorliepen eenzelfde
artistieke opleiding, maar gingen gaandeweg hun eigen vaardigheden ontwikkelen. Het team
groepeert momenteel schilders, graffiti-artiesten, grafici, webdesigners, illustrators en
videocineasten. Die uiteenlopende talenten werken al 15 jaar samen in het kader van socioculturele evenementen in België en in het buitenland.
www.farmprod-collective.be

Yann Lazou 'LAZOO'
Lazoo werd in 1969 in Parijs geboren. Vanaf 1986 ging hij zich aan picturale kunst wijden. Hij
vond aansluiting bij de 'figuration narrative' en putte hoofdzakelijk inspiratie uit de wereld
van stripverhalen en muziek. Aanvankelijk bedekte hij muren met sjablonen. Later ging hij
technieken hanteren als spuitbussen, penselen en viltstiften op doek. Zijn figuratieve stijl en
zijn kleurenpalet maken zijn werken heel herkenbaar.
Lazoo heeft een hoofdzakelijk monumentale productie en werkt als individu of samen met
andere kunstenaars mee aan culturele projecten. Als medeorganisator van de internationale
ontmoetingsdagen 'Kosmopolite' stelde Lazoo al tentoon in Duitsland, Japan, Indonesië, de
Verenigde Staten en Zuid-Afrika. Zo was hij met name te gast in het Grand Palais in het kader
van 'TAG au Grand Palais', op de Biënnale van het MUBE Museum in São Paulo, in het
Groeningemuseum in Brugge en recent nog in de Pinacotheek van Parijs in Singapore, waar
hij in het museum een internationaal frescoproject leidde.
Meer info: https://fr-fr.facebook.com/Lazoo-Art-432552153453099/
Meer informatie over het themajaar: www.bruegel.brussels
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