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Maandag 6 juli start Gijs Vanhee (stadsartiest Mechelen) met het beschilderen van
de achtergevel van BLO Den Anker in de Van Hoeystraat te Mechelen.

BLO DEN ANKER WORDT KUNSTWERK
Street art kunstenaar Gijs Vanhee geeft de achtergevel van BLO Den Anker,
een school voor buitengewoon lager onderwijs, een gedaantewisseling. De
Mechelse stadsartiest brengt volgende week een grote muurschildering aan op
de gevel. Maandag 6 juli start Gijs Vanhee met zijn kunstproject in de Van
Hoeystraat. De uitvoering zal ongeveer een week duren.

De muurschildering wordt abstract. Ze zal vooral bestaan uit de kleuren zwart en
rood, strakke lijnen en met olifanten op de achtergrond.
De directeur van BLO Den Anker is in zijn nopjes. “Kunst is meer dan een oude
meester in een museum. Kunst in het straatbeeld leeft. Het geeft onze school een
eigen gezicht.”
Gijs Vanhee is onder meer bekend van de 72 meter hoge gele vogel op het,
ondertussen gesloopte, provinciegebouw in Antwerpen. En hij was curator van
Mechelen Muurt, een festival voor internationale street art.
“Geen klein bier hè”, lacht Edwin Peeters. “Dat juist hij zich gaat toeleggen op onze
schoolgevel, maakt me heel blij. Ook voor onze leerlingen is dit heel bijzonder. Als
fiere directeur zie ik hen al langer als een meesterwerk, maar nu worden we het ook
echt dankzij dit prachtige kunstwerk op onze gevel”, zegt Edwin Peeters, directeur
van BLO Den Anker.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Edwin Peeters, directeur,
tel: 0477 31 11 10.
BLO Den Anker is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 12.200 leerlingen, 5500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen één 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 Erik
Ruts.

