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Merwede Challenge

Street Art route
Street art is de afgelopen jaren enorm populair geworden. Grote kleurige muurschilderingen fleuren
blinde muren op, vertellen het verhaal van de buurt en zijn onderwerp van tours en de beeldvorming
van de stad. Utrecht heeft vele prachtige ‘murals’, zoals de recente boekenkast op de
Amsterdamsestraatweg en de Utrechtse Caravaggisten van het Centraal Museum.
Ook twee door Greetings from Utrecht geïnitieerde en uitgevoerde street art projecten; de graffiti
muur rondom het voormalig Postkantoor op de Neude en het street art project bij The Wall, krijgt
veel bekijks en aandacht in de pers en op sociaal media. De street art trekt zelfs mensen van buiten
Utrecht vanwege bepaalde kunstenaars. Street art krijgt dan ook een steeds prominentere plek, als
kunstvorm.
Street art verrast, verbaast, beweegt en verbindt daarmee mensen, buurt en stad.

Street art verbinding voor de nieuwe wijk Merwede
Street art past heel goed binnen de nieuw te bouwen wijk Merwede en de diverse creatieve
broedplaatsen in dit gebied. Deze kunstvorm is laag drempelig, spreekt alle leeftijden aan en gratis
toegankelijk.
Voor de verbinding van de route van Oost en West Merwede kun je om en om betonnen muren
plaatsen aan beide zijden van de weg. De muren zijn ongeveer 2,50 meter hoog en 5 tot 6 meter
breed. Deze zijn makkelijk en snel te plaatsen en ook weer te verwijderen. Beton is een prima
ondergrond voor graffiti kunst.
Met de kunstroute ontstaat een kleurrijke en toegankelijke verbinding tussen de twee creatieve
broedplaatsen Kanaal 30 en De Stadstuin. Op beide locaties kunnen ook muurschilderingen komen
voor nog meer eenheid.
Op de muren maken (Utrechtse) graffiti kunstenaars vrije werken. Eventueel kun je om bijvoorbeeld
het half jaar andere kunstenaars iets laten maken zodat je een wisseltentoonstelling hebt. Dit moet
dan in de voorwaarden met de kunstenaar opgenomen worden. Ook is het mogelijk om in een thema
te werken zoals de geschiedenis van het gebied.
Enkele voorbeelden van losstaande muren zoals gebruikt mijn street art project bij The Wall in
Utrecht:

Kunstenaar: Roy Schreuder

Kunstenaar: Feleon

Kunstenaar: Niels Duursma

Kunstenaar: Janisdeman

Live painting
Tijdens het maken van de muurschilderingen kunnen belangstellenden al meekijken met de
kunstenaars in actie. En tijdens de feestelijke opening kunnen kunstenaars, betrokken partijen en
mensen uit de buurt elkaar ontmoeten. Zo kan street art verbinden en het een buurt een identiteit,
verhaal en persoonlijkheid geven.
Workshops, onderdeel van vaste muurschilderingen fietsroute in Utrecht West?
De kunstmuren bieden naast een mooie verbinding nog meer mogelijkheden. Zo kun je aan de
achterzijde de muren laten beschilderen door bijvoorbeeld buurtkinderen/scholen. Of gebruiken
voor workshops graffiti. Ook studenten van bijvoorbeeld het Grafisch Lyceum, HKU en Nimeto
zouden kunnen experimenten en oefenen op de achterkant. Zo worden de muren volledig benut.
Kortom: street art maakt en verbindt Merwede!

Hartelijke groet,
Didi Steen, Greetings from Utrecht

