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In het kader van Mechelen Muurt bracht kunstenaar Bisser een mural aan op de gevel van
het GO! centrum voor volwassenenonderwijs Crescendo.

OPVALLEND KUNSTWERK BIsSTEKKERS SIERT GEVEL
CRESCENDO CVO
Het centrum voor volwassenenonderwijs start het schooljaar met een nieuwe,
originele mural van de jonge Leuvense kunstenaar Bisser. De tweede editie van
Mechelen Muurt koos de grote muur bij Crescendo CVO aan de Vaartdijk uit als
schilderdoek. Het is de grootste muur van Mechelen Muurt.
De grootste muur van het project staat op de parking van Crescendo CVO aan de Vaartdijk
86. Kunstenaar Bisser verkoos deze muur niet alleen omwille van zijn grote oppervlakte. “De
muur is een extra uitdaging door zijn vele verschillende elementen zoals ramen, deuren, een
poort en een afdak”, vindt Bisser.
“Bisser heeft de grote muur aan de Vaartdijk omgetoverd tot een gigantisch straatkunstwerk.
Het is prachtig! Echt een landmark in de buurt”, zegt Marleen Mast, directeur van Crescendo
CVO.
Op de mural zien we mannetjes omhoog klimmen op weg naar een stopcontact. “Ik heb de
mannetjes de naam BisStekkers gegeven, omdat ze stekkers als kop hebben. Zij zijn
degenen die een boodschap doorgeven of een verhaal vertellen. Ik vind het wel leuk dat
iedereen zijn eigen verhaal ervan kan maken. Daar streef ik wel naar in mijn kunst”, zegt de
kunstenaar.

“Een CVO stimuleert iedere volwassene om zich verder te ontplooien, bij te scholen of om te
scholen. Zo verbinden mensen zich met de bredere samenleving. En deze mural verbeeldt
deze sociale cohesie prachtig”, stelt Marleen Mast. “Crescendo CVO herbergt trouwens al
enkele prachtige murals van kunstenaar Gijs Vanhee waar we eveneens zeer trots op zijn.
De nieuwe mural laat een fijne plek om te leren in het oog springen van de voorbijganger.
Daar kunnen we alleen maar heel blij mee zijn!”

Mechelen Muurt wil met kwalitatieve straatkunst de aantrekkingskracht van de stad of van
een wijk verhogen. Voor de tweede keer geeft straatkunstenaar Gijs Vanhee het project
‘Mechelen Muurt’ vorm, dit keer in duo met Jonas Tuch. De deelnemende straatkunstenaars
laten zich in deze editie inspireren door de wijk waarin ze hun kunstwerk aanbrengen.
Voor de journalist:
Voor meer info over het project: mechelenmuurt2.0@gmail.com
Voor meer info over Crescendo CVO: www.crescendo-cvo.be of contacteer Marleen Mast
015/41 30 45
GO! Crescendo CVO is een centrum van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.500 leerlingen, 12.500 cursisten
volwassenenonderwijs en 37 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen
van het GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is
Geert Van Hoof.

