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Zin om mee te werken aan #kunstachtermijnvenster in de openbare ruimte?
Om het bestaande project #kunstachtermijnvenster2020 breder toegankelijk te maken en om het nog veel meer in het oog te doen
springen breiden we de beschikbare vensters graag uit!
Heel concreet betekent dit dat de beschikbare etalages of horeca-ramen worden omgevormd tot canvassen waarop lokale kunstenaars
hun mooie en positieve expressie kwijt kunnen. De draagkracht van het verbindende kunstproject kan zo alleen maar groter worden!
Het is de bedoeling dat de vensters zelf benut worden en dus niet de etalageruimte in de winkel. We willen nog een stap verder gaan dan
wat #kunstachtermijnvenster al biedt voor thuis of atelierruimten waar schilderijen, beeldhouwwerken, etc. achter de ramen of in de
voortuin kunnen getoond worden. (Hopelijk wordt dit natuurlijk ook gewoon verder gezet!)
Met etalagekunst willen we aanmoedigen dat Aartselaarse kunstenaars een positieve boodschap uitdragen in een nieuw ontworpen
kunstwerk speciaal voor deze Coronaperiode en een zomer zonder evenementen zodat de inwoners van Aartselaar zich gesteund en
verbonden blijven voelen.
Op de etalages kan met raamstiften getekend of raamverf geschilderd worden.
Er kunnen ook poëzie of korte krachtige positieve boodschappen geschreven worden die mooi geïllustreerd worden.
Ontwerpen kunnen ook uitgewerkt met raamfolie die we laten uitsnijden (plotten).
Voor de beeldhouwers en 3D-denkers onder jullie kan het ook een constructie zijn of een aantrekkelijke lichtcollage met lampjes,
…
Wat de mogelijkheden voor graffiti zijn dat weten we niet exact, maar we hopen dat er etalage-vriendelijke spuitverven bestaan.
Dat zoeken we nog uit. (of horen we graag van de kandidaten zelf)!
Het blijft wel de bedoeling dat de vensters (gedeeltelijk) transparant blijven:
dat het licht blijft binnen vallen,
dat winkeliers naar buiten kunnen blijven kijken
en dat kopers de geëtalleerde waren wel kunnen blijven zien.
> Hou daar dus rekening mee in je ideeën!
Een materiaal- en onkostenvergoeding wordt voorzien.

Wie zin heeft om deel te nemen, vragen we een ‘ontwerp’ in te sturen.
Zo kunnen we een concreet beeld vormen van de stijl en de mogelijke aanpak van je idee. En kunnen we je ideeën ook voorleggen aan
de deelnemende winkeliers en horeca-zaken.
Wanneer winkeliers en kunstenaars in contact gebracht worden met elkaar, kunnen de visie van de kunstenaar en de wensen van de
etalagehouder tot een definitief ontwerp uitgewerkt worden.

Wil je meedoen? Laat het ons snel weten!
Stuur een mail naar cultuur@aartselaar.be met als onderwerp #kunstachtermijnvenster2020
Stuur in bijlage een ontwerp mee van jouw voorstel/idee
Welke techniek verkies je? (raamstiften, raamverf, raamstickers, andere materialen)
In welke periode van de zomer past het jou om je ontwerp uit te voeren?
Graag antwoord voor 17 juni.

Ken je nog andere creatievelingen? Deel dit bericht dan zeker!!

