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Picknickbank aan Maaseikplein omgetoverd tot
kunstwerk voor en door LGBTQIA+

De Stad Gent en Casa Rosa lanceren vandaag het project 'We Connect' om de

Gentse LGBTQIA+ gemeenschap zichtbaarder te maken. Dat gebeurt met een

picknickbank die omgetoverd werd tot een kunstwerk en met een podcastreeks

die verhalen vanuit de community naar buiten brengt.
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Kunstenaar Besta Ni ging aan de slag met een van de picknickbanken aan het Maaseikplein.

Deze keer werd niet geopteerd voor een klassieke bank in regenboogkleuren, maar koos de

LGBTQIA+ gemeenschap voor een andere aanpak. De Marester, een kunstzinnig ontwerp

gemaakt voor en door de LGBTQIA+ gemeenschap, is een opvallende tekening die past binnen

het historisch kader van de binnenstad, maar waar een diepere betekenis in schuilt.

In onze stad willen we ontmoeting en verbinding stimuleren en diversiteit
omarmen. Samen met de LGBTQIA+ gemeenschap zochten we een
creatieve manier om mensen te laten nadenken over de uitdagingen waar zij
voor staan. Het citaat van Erasmus bij het kunstwerk vat het mooi samen: 'een
ander dan ik ben kan ik niet zijn'.
— Astrid De Bruycker, schepen van Gelijke Kansen

De Marester is een hybride van de ekster en de maretak. De ekster
symboliseert het vertrouwen in de innerlijke wijsheid en intuïtie. Bij eksters ziet
men weinig verschil tussen man en vrouw, dat leunt sterk aan bij het gegeven
van gelijkheid. De maretakken kennen we als een symbool van vrede. Daarom
wekt het een gevoel van veiligheid op.
— Besta Ni, kunstenaar bij Graffiti vzw

Op de bank staat een QR-code die naar de 'We Connect' podcastreeks leidt. Casa Rosa en Relaas

tonen er hoe verschillend LGBTQIA+ personen en hun belevingen zijn. Deze reeks

luisterverhalen geeft letterlijk en figuurlijk een stem aan deze diverse gemeenschap. De

podcasts zijn ook te beluisteren op www.casarosa.be/weconnect en op verschillende

podcastplatformen.

Tijdens drie intensieve workshops gingen zes vertellers met de hulp van
Relaas op zoek naar hun uniek verhaal. Zo vertellen Ielde en Fleur
bijvoorbeeld over hun ervaringen met non-binariteit, familie en liefde. Fernand
duikt wat verder in het verleden en blikt terug op zijn ervaringen als homoman
in de jaren 60 en 70.
— Elio De Bolle, algemeen coördinator Casa Rosa 

http://www.casarosa.be/weconnect


Contact

Daan Nelen, kabinet schepen De Bruycker, gsm 0479 31 22 51, e-mail daan.nelen@stad.gent

Alexander Delplace, Dienst Lokaal Sociaal Beleid, gsm 0497 46 72 57, e-

mail alexander.delplace@stad.gent

Basten Basstanie (Besta Ni), kunstenaar bij Graffiti vzw, gsm 0478 50 74 27, e-mail

basten.basstanie@gmail.com
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Astrid De Bruycker
Schepen van Gelijke Kansen, Welzijn, Participatie, Buurtwerk en Openbaar groen, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 66, e-mail schepen.debruycker@stad.gent
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