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Vorst: lichtinstallaties in de openbare ruimte
Licht in de duisternis.
Onder de naam LUX1190 wil de gemeente Vorst aan de hand van
verschillende initiatieven wat warmte brengen in de openbare ruimte in
deze donkerste dagen van het jaar.

Van zaterdag 19 december tot 7 januari 2021, tussen 6 en 9 uur en tussen 16 en 22 uur, zullen
installaties van Brusselse kunstenaars het Gemeentehuis (Pastoorstraat 2), het nieuwe
complex Centr'AL (Albertplein) en het gebouw van de dienst Bevolking (Schaatsstraat 30)
verlichten.
Esmeralda Van den Bosch (GROEN) en Charles Spapens (PS), respectievelijk schepenen voor
Nederlandstalige en Franstalige cultuur: "Sinds maart lijkt het of we door zo’n lange tunnel
gaan dat we nauwelijks nog licht zien. En dit jaar zullen de eindejaarsfeesten voor velen
minder warmer zijn. Aan het begin van de winter willen wij de Vorstenaren en onze bezoekers
wat dromen en schoonheid aanreiken, symbolen van de betere dagen in de toekomst.”
Meer bepaald transformeren Maarten Vanermen en Arnaud De Wolf van Club Efemeer het
Gemeentehuis in een vuurtoren, baken van licht en veiligheid. Het duo laat ook de zon continu
ondergaan op een van de ramen van het nieuwe Centr'Al-complex. De kunstenares Lotte Van
den Audenaeren projecteert haar werk op de gevel van het gebouw van de dienst Bevolking.
Parallel met deze installaties wordt elke Vorstenaar gevraagd om op maandag 21 december,
de kortste dag van het jaar, van 17 tot 22 uur, alle ramen om te toveren tot lichtbronnen. In
samenwerking met de 18 andere Brusselse gemeenten stelt Vorst de brochure "’t Licht zien"
voor. Het boekje kan worden gedownload via de gemeentelijke website of de Brusselse
pagina www.tlichtzien.be.
De brochure is tevens beschikbaar in de Nederlandstalige en Franstalige bibliotheken, in de
cultuurcentra Miro en Ten Weyngaert en bij de dienst Bevolking. Ze bevat een vijftiental ideeën
om je raam te laten schitteren als een lichtpunt in de stad. Een prachtige kans om magie rond
te strooien in de wijken! Deze projecten worden gerealiseerd met de logistieke steun van de
politiezone Brussel-Zuid.
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