ART RECONNECTS BELGIUM
Nationale Feestdag op 21 juli

Dit jaar zal de Nationale Feestdag er iets anders uitzien als gevolg van de Covid-19-pandemie en de
bijhorende gezondheidsmaatregelen. Omdat het traditionele défilé niet kan plaatsvinden, vroeg het Koninklijk
Paleis aan BOZAR om een participatieve dag rond solidariteit en hoop te organiseren.
In de overtuiging dat kunst verzachtend kan werken en de kracht heeft om mensen samen te brengen, stelt
BOZAR op 21 juli Art reconnects Belgium voor, een artistiek project dat zich afspeelt op vier locaties in
België. Het is een mooie kans om de banden met elkaar en met de stad weer aan te halen. Vier
kunstenaars werden uitgenodigd om op vier symbolische plaatsen een grote muurschildering te maken:
Zenith alias Matthias Schoenaerts gaat aan de slag in Antwerpen. In Charlerloi vinden we het werk van
ELNINO76, en Rinus Van de Velde installeert een permanent kunstwerk in Brussels Airport. In Brussel
gaat kunstenaar Dema aan de slag aan de oostelijke façade van het Paleis voor Schone Kunsten, langs
de Koningstraat. De Belgische graffitikunstenaar realiseerde samen met tien jonge leerlingen uit zijn
atelier in Molenbeek de muurschildering Diversity is Power. Hun boodschap is klaar en duidelijk: "Est
Unitatis fortitudinem" - Unity Makes Strength. Het publiek kan vanaf 14 juli hun work in progress volgen. En
op 21 juli zal Zijne Majesteit de Koning de fresco inhuldigen.
Op de Nationale Feestdag opent BOZAR uitzonderlijk de tentoonstelling Keith Haring tot 21u, de laatste dag
van de expo. In de Baron Hortastraat geven jonge acrobaten van Circus Zonder Handen drie halsbrekende
demonstraties van parkour, die ze in de Krokusvakantie tijdens een residentie in BOZAR hebben
voorbereid.

Programma van 21 juli bij BOZAR
10u > 21u: uitzonderlijke opening van de tentoonstelling Keith Haring
10 tot 18u: tentoonstellingen Mondo Cane, Jacqueline Mesmaeker. Ah, quelle aventure! en The World as a
Pavilion. Vjenceslav Richter
11u20: inhuldiging van de muurschildering Diversity is Power door Zijne Majesteit de Koning
14u - 16u - 18u: performances "BXL composé Keith Haring" van Circus Zonder Handen in de Baron
Hortastraat
18u: opening van de muurschildering voor publiek
De muurschilderingen zullen de hele zomer lang te bezichtigen zijn in de drie steden.

Met een uitgebreid programma van tentoonstellingen, voorstellingen, concerten en debatten zal het
BOZAR 20-21 seizoen "Art and Well-Being" de rol van kunst in ons dagelijks leven verkennen, wat het
cultureel erfgoed en de podiumkunsten de samenleving kunnen bieden en of kunst kan bijdragen aan
een andere en betere toekomst.
Partners: Nationale Loterij en Lotto Art, ENGIE Stichting, Proximus, VGC,
Bank Degroof Petercam, BOZAR Patrons.
Met de gewaardeerde steun van: Stad Brussel, Stad Charleroi, Provincie Antwerpen, Stad Antwerpen,
Brussels Airport, Regie der Gebouwen en alle spelers van de Nationale Loterij.
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