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ART FOR CITIES, EEN UNIEKE REIS DOORHEEN 8 EUROPESE STEDEN
DOOR FOTOGRAAF BENOIT FERON
Terhulpen, 10 oktober 2019
Zich inzetten voor de stad is zorgen voor verfraaiing, de stad doen leven en
aantrekkelijk maken voor de mensen die er wonen, werken, die op zoek zijn naar
ontspanning of die er gewoon doorheen trekken. ATENOR wenst zijn rol als
stadsacteur verder te vervullen en biedt een andere kijk op de stad via Street Art.
Een manier om plaatsen te herzien en de actuele toestand van een buurt onder
de aandacht te brengen om zo haar toekomst te creëren.
Zo ontstond het partnerschap met fotograaf BENOÎT FERON. Beroepshalve werkt
BENOÎT FERON als advocaat, maar hij is ook een erkend Belgisch fotograaf. Hij
heeft verschillende publicaties op zijn naam en exposeert vaak in België en
Frankrijk. Verschillende prijzen werden hem reeds toegekend, waaronder deze
voor beste fotografie voor de tentoonstelling “L’Art pour l’Accueil”.
De gemeenschappelijke passie voor de stad, zijn geschiedenis, zijn inwoners en zijn evolutie maakte dat ATENOR en
BENOÎT FERON samen de tentoonstelling “Art for Cities” lanceerden.
Street Art maakt integraal deel uit van de geschiedenis van onze steden, het is een rijkdom die doorheen de tijd gevoed wordt
door de burgers. Vaak verborgen en vergankelijk, vertelt Street Art ons het verleden van de steden en neemt het ook deel aan
het creëren van de toekomst. Het is een toegankelijke kunst, een vrijheid van meningsuiting voor iedereen, die de stad, zijn
inwoners, zijn landschap, zijn architectuur doet leven.
Als Europees stedelijk acteur wenst ATENOR belangstelling op te wekken en de schoonheid van Street Art te onthullen
doorheen Europa. Schoonheid die vaak weinig gekend is of slecht geïnterpreteerd wordt door de stedelijke bevolking. De
stedelijke kunst is een voorloper, voorbode van een evolutie, van een stad in wording; bezieler en transformator van verlaten
plekken. Deelnemen aan de evolutie van de stad, buurten doen heropleven, dit zijn wel degelijk de missies die ATENOR wil
vervullen. De keuze van deze tentoonstelling was dan ook vanzelfsprekend.
Om dit project te realiseren, bezocht de fotograaf BENOÎT FERON de grote Europese steden waar ATENOR aanwezig is. Brussel,
Luxemburg, Parijs, Lissabon, Düsseldorf, Warschau, Boedapest en Boekarest werden zijn onderzoeksterreinen, zijn
jachtterreinen zelfs. Zijn foto’s tonen de Street Art doorheen het oog van de artiest, maar ook in zijn stedelijke context: elke
foto van de tentoonstelling zal worden vergezeld van beeld en tekst die zijn oorsprong en omgeving beschrijven.
Het resultaat van deze ontmoeting tussen ATENOR en BENOÎT FERON zal zo voor het eerst onthuld worden in Brussel, in het
hart van Europa. De eerste editie zal plaatsvinden in de ARTHUS GALLERY, Simonisstraat 33 te Elsene, van donderdag
11 oktober tot zaterdag 9 november 2019. ARTHUS GALLERY bevindt zich in de Kasteleinswijk, bekende en gerenommeerde
plaats in België.
De tentoonstelling, die volledig in het teken staat van de straatfotografie in de verschillende Europese steden waar ATENOR
aanwezig is, zal vervolgens doorheen heel Europa toeren. Na Brussel zal de tentoonstelling "ATENOR, Art for Cities” vanaf 2020
ook in de steden Luxemburg, Parijs, Lissabon, Warschau, Boedapest en Boekarest te zien zijn.
ATENOR is een vennootschap voor vastgoedpromotie met beursnotering op Euronext Brussels. Haar missie is erop gericht om via haar
stedenbouwkundige en architecturale aanpak gepaste antwoorden te bieden op de nieuwe eisen die de evolutie van het stads-en
beroepsleven stelt. In dit kader investeert ATENOR in grootschalige vastgoedprojecten die beantwoorden aan strenge criteria inzake ligging,
economische efficiëntie en respect voor het milieu.
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Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Stéphan Sonneville SA, CEO
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