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Projectoproep streetart: drie muren
zoeken drie ar�esten
Voorjaar 2021 wordt een visueel feest in Kortrijk want het gra�s fotofes�val Track and Trace nodigt

bezoekers uit om in de voetstappen te treden van hedendaagse fotografen. Zes weken lang laten

fotografen en ar�esten een interac�ef spoor van beelden na op verrassende binnen- en buitenloca�es.

Daar horen ook drie nieuwe muurschilderingen bij!

Kortrijk wil de komende jaren sterk investeren in streetart. Net zoals bij fotografie wordt binnen deze

kunstvorm vaak met sprekende en aantrekkelijke beelden gewerkt. Dit sluit perfect aan bij het

fotofes�val Track and Trace. Daarom maken we op drie Kortrijkse loca�es in de binnenstad ruimte om

grote muurschilderingen te plaatsen die een inhoudelijke link met fotografie of op�sche illusie vertonen.

Deze loca�es vervolledigen de route van het fes�val.

3 locaties, 3 artiesten

⏲

http://pers.kortrijk.be/
https://www.kortrijk.be/trackandtrace


De onderkant van de Dambrug, de parkingmuur nabij vzw De Stroate en de onderkant van de Noordbrug

aan de kant van Texture krijgen dus een origineel likje verf. De drie loca�es omva�en samen een

oppervlakte van 125m² (35m² + 35m² + 55m²). We gaan hiervoor op zoek naar ar�esten die hun

schilderkunsten op de muren kunnen loslaten!

Het is mijn doel om cultuur dichter bij de mensen te brengen, dus zetten we
sterk in op kunst in de openbare ruimte. Dat we in één klap nog eens
verschillende kunstvormen doen samenkomen en lokaal talent betrekken
tijdens het fotofestival, maakt me heel blij. Track and Trace zal dankzij deze
streetart zijn sporen nalaten.
— Axel Ronse, schepen van Cultuur

We blijven investeren in streetart. Met dit project roepen we ons lokaal talent op
om deze uitdaging aan te gaan en de publieke ruimte nog mooier en unieker te
maken.
— Bert Herrewyn, schepen van Kinderen en Jongeren

Meedoen?
Ben je een ar�est(e) en heb je zin om jouw werk tentoon te stellen op één van bovenstaande muren?

Heb je zin om Kortrijk meer kleur te geven in kader van het Track en Trace fes�val? Heb je interesse om

jouw werk te vereeuwigen in de toekoms�ge streetar�our? Je projectvoorstel kan je nog tot 8 februari

doormailen naar jeugdcentrum@kortrijk.be

Per loca�e is een vergoeding voorzien. Voor de Noordbrug €4.800, voor de Dambrug €2.800 en voor de

Stroate €2.800. Ook ar�esten zonder BTW-nummer komen in aanmerking. Er zijn wel enkele

voorwaarden: zo moet het werk net zijn, mogen er geen teksten geplaatst worden en moet er

een zichtbare link zijn met fotografie. De andere voorwaarden vind je op de website van Tranzit.
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