PERSBERICHT

De MIVB nodigt uit
Kunstzinnige metrobelevenis!
De MIVB zet Brussel in beweging ! Op 2 april worden het nieuwe Weststation en de
lusvorming van de metro langs de Kleine Ring officieel in gebruik genomen. Als kers
op de taart gaat dan ook het nieuwe metronet van de MIVB van kracht.
Wat verandert er nu concreet ? Het bestaande metronet wordt vervangen door een
netwerk van vier supersnelle lijnen met talloze mogelijkheden en nieuwe
verbindingen (In bijlage vindt u het persdossier over het nieuwe metronet.)
Het Weststation wordt een volwaardig zenuwcentrum met trams, bussen, metro’s en
treinen die ook pendelaars van buiten Brussel vlot naar hun bestemming in de
hoofdstad brengen.
Om het Weststation extra op te fleuren zijn op de perrons twee hedendaagse
kunstwerken aangebracht.
Mode in de metro
Met zijn oog voor detail en haar perfect goede smaak kon het niet mislopen.
Hij, de eigenzinnige fotograaf Stephan Vanfleteren en zij, de passionele styliste
Linda Van Waesberge die werkt in opdracht van Modo Bruxellae. Samen creëerden
ze de prachtige fotoreeks “Mode in de metro” die het vernieuwde Brusselse
Weststation zal verfraaien.
“Mode in de metro” is een prachtig kunstwerk van 13 indringende zwart-wit foto’s
van 3 op 2,5 meter ! Ze tonen het portret van dertien doodgewone Brusselaars.
Alledaags, maar toch elk met hun eigen boeiende verhaal: een Poolse schrijfster,
een Braziliaanse kunstschilder, een Congolese verpleger… Elk model voor één dag
werd door styliste Linda gehuld in een ontwerp van de grote Brusselse modehuizen:
Sofie D’Hoore, Sandrina Fasoli, Erik Verdonck, Christophe Coppens, Annemie
Verbeke, Jean-Paul Knott ,Olivier Strelli, Delvaux, Marina Yee, Natan, Cathy Phill, en
Scabal.
De fotoreeks is diepzinniger dan gewone modefotografie. De foto’s zijn tijdloos, maar
ook hedendaags. “Om het begrip Brussel volledig te vatten, plukten we de modellen
gewoon van straat,“ vertelt Linda. “We beseffen dat de meeste voorbijgangers in een
station gewoon snel hun metro willen nemen. Maar toch ben ik ervan overtuigd dat er
iets van onze kunst zal blijven hangen.”
Het kunstwerk is vanaf 4 april te bewonderen op het perron richting Beekkant
(niveau -3) van het Brusselse Weststation.

A Beautiful Day
Op het perron richting Delacroix (niveau -2), zullen de reizigers het uitzonderlijke « A
Beautiful Day » kunnen ontdekken. Een kunstwerk dat zijn naam niet heeft gestolen !
Deze kleurrijke collage van 95 meter op 4 is van de hand van Yves Zurstrassen. Het
verzamelt 130 uitvergrote details afkomstig uit eerdere kunstwerken van de Vervierse
kunstenaar. Ideaal om de dag mee te beginnen.
Verzot op grote ruimten, demonstreert Yves Zurstrassen zich tegenwoordig met zijn
monumentale doeken die de techniek van de collage en décollage gebruiken. De
kunst van deze artiest is veel geëvolueerd sinds zijn eerste reflecties in de jaren ’70.
Zijn handschrift blijft nochtans dezelfde : een picturale stijl die langzaam maar zeker
afzakt naar het abstracte expressionisme. Zoals de stratigrafische laagjes van een
archeologische site, ontvouwen zijn schilderijen zich in de loop van kleurrijke
evenementen.
Om het beste van de Belgische kunstenaar samen te brengen, ontplooit “A Beautiful
Day” zich tot groot plezier van de metroreizigers in het Weststation !
Stephan Vanfleteren is freelance fotograaf voor de weekendbijlage Zeno van De
Morgen. Hij maakt onder andere reportages over ontwikkelingshulp in Kenia en
Botswana, maar fotografeet ook bekende mensen. Vanfleteren won al verschillende
nationale en internationale fotoawards.
Linda Van Waesberge werkt al sinds 2000 voor de vzw Modo Bruxellae. Sinds kort
begon zij als zelfstandige en biedt zij haar talent aan als styliste van verschillende
modebladen.
Yves Zurstrassen is een Verviers kunstenaar die in Brussel woont. Zijn schilderijen
van picturale stijl tot expressionisme worden volgens de overpeinzingen van de
artiest omgebogen tot series. Veeleer dan af te glijden in de melancholie van quasi
monochrome velden, brengt hij deze series tot een explosie van duizend en een
kleuren.
Indien u meer informatie of een hogeresolutiebeeld wenst te ontvangen, aarzel dan
niet ons te contacteren:
02/346.60.59 * gracious@village.uunet.be

