
Handleiding Openbare kunst 
Opening 
Kunst in de openbare ruimte wil zeggen dat het voor iedereen toegankelijk is. Dit 
fenomeen komt over heel de wereld voor. Soms heet deze kunst ook wel 
straatkunst. Straatkunst is soms illegaal, maar soms ook niet. Maak kennis met 
openbare kunst over heel de wereld! 
 

Slide 3: Nederland 
Straatkunst kan zowel illegaal als legaal zijn. → Wie weet het verschil? 
Bij legale kunst is er een opdracht gegeven door iemand (bijvoorbeeld de 
gemeente) en heeft een kunstenaar een plek toegewezen gekregen om een werk 
te plaatsen. Er is dus toestemming verleend om een werk er neer te zetten. Vaak 
is legale kunst ook een object in plaats van een muurschildering. Bij illegale kunst 
is dat niet het geval. Dan plaatst iemand ongevraagd plotseling ergens een werk. 

Slide 4 
Legaal werk zijn bijvoorbeeld standbeelden, maar soms ook muurschilderingen of andere soorten kunst. 
Voorbeelden zijn de Google Maps-A van de Duiste Aram Bartholl, dat staat in Breda. Ook is de enorme 
oorbel (in Amsterdam) van Liesbeth Bussche een voorbeeld van legale straatkunst. 
Slide 5 
Illegale kunst is meestal graffiti. In Nederland is Leon Keer bekend, die met krijt en verf vloerschilderingen 

maakt, die doen lijken alsof er diepte onder je is. Deze zijn soms legaal, maar 
soms ook niet. Leuk zijn ze zeker! Ook is Laser 3.14 een bekende illegale 
kunstenaar. 
 
Slide 6: Duistland 
Toen deze Friedhofskapel in verval raakte, wilde men ere en herbestemming 
aan geven. De duitse kunstenares Cornelia Konrads ging aan de slag met 
gras. Ook heeft ze in opdracht vele natuurkunstprojecten gedaan, zoals de 
rechter met de stapel hout. 
 
Slide 7: België 
Dit zijn allemaal voorbeelden van legale projecten. 
Slide 8 
Lichtfestival Gent. Het lichtfestical is een vierdaags festival in het historische 
centrum van Gent. Het parcours is 4 km en slingert zich een weg door vele 
historische plekken en langs tal van monumenten. Op verschillende unieke 
locaties, zowel binnen als buiten, is werk te zien van internationaal 
gerenommeerde kunstenaars en ontwerpers die met licht spelen. 

Slide 9 
In Borgloon hebben hebben architecten Pieterjan Gijs en Arnout Van Vaerenbergh een doorzichtige kerk 
gemaakt. In opdracht maakten ze een uitkijkplaats over het dorp, waarbij je de oude kerk kunt zien. 
Slide 10 
In 2008 bouwde Arne Quinze een groot werk The Sequence, een oranjekleurige constructie in hout en 
beton achter het Vlaams parlement in de Leuvenseweg in Brussel. 
 



Slide 11: Frankrijk 
In Frankrijk heeft kunstenaar Antonin Fourneau straatkunst een heel nieuwe 
draai gegeven. Hij werkte aan een water-licht-graffiti systeem. Een apparaat 
van duizenden LED-lichtjes zitten achter een vochtgevoelige plaat. Deze plaat 
registreert het vochtgehalte en heeft de informatie door aan de lichtjes. Hoe 
vochtiger, hoe feller de lampjes. Voorbijgangers konden in de openbare ruimte 
met waterpistolen, flesjes water, eigenlijk alles wat vochtig is, een beeld maken 
op de installatie. 

 
Slide 12-14: Spanje 
In Spanje is het fenomeen vertical gardens een onderdeel van het straatbeeld. 
Deze groene kunst verovert heel Spanje, bijvoorbeeld in Madrid en San 
Vicente. Dit is legale straatkunst. 
 
Slide 15: Engeland 
Bij straatkunst denkt men vaak aan illegale straatkunst: de graffiti. Eén van de 
meest bekende illegale straatkunstenaar ter wereld is Banksy. Wie dit is, weet 
niemand precies. 
Slide 16 
Hij komt uit Engeland, dat is bekend. Wel weten we dat Banksy overal ter 
wereld graffitikunstwerken maakt.  
Slide 17 
Banksy is wel anoniem, maar hij heeft wel een manager, een contactpersoon. 
Hierdoor kan zijn kunst ook worden verkocht. Banksy is enorm succesvol. Zijn 
werk levert gemakkelijk €300.00 per stuk op. Je kunt je dus voorstellen dat je 
hier wel van kunt leven. Hier een foto van één van zijn veilingen. 
Slide 18 
Banksy maakt heel veel mooie werken, die zaken aan de kaak stellen. Hierdoor 
wordt er veel waarde gehecht aan zijn werk en wordt het vaak niet verwijderd. 
Zijn kunst is illegaal, maar vind jij dat het weg zou moeten worden gehaald? 
Slide 19 
In Engeland is niet allen Banksy bekend, ook is er veel legale straatkunst. Neil 
Dawson heeft heel mooie buiteninstallaties gemaakt. 
 
Slide 20: Verenigde Staten 
Ook in Amerika is straatkunst een fenomeen. Zowel legaal als illegaal zijn er de 
leukste voorbeelden van straatkunst te vinden! 
Slide 21 
Links het werk van Tom Fruin, die een heel mooie watertoren bovenop een 
gebouw in New York mocht plaatsen. 
Slide 22 
Rechts het werk van Aakash Nihalani, een kunstenaar die vooral werkt met het 

suggereren van 3D, zoals kubussen. 
Slide 23 
Niet alleen in New York, maar ook San Fransisco kent een grote 
staatkunstcultuur.  
Slide 24 
Hier twee voorbeelden: links illegaal van Apex. Deze muurschildering is in het 
centrum van San Fransisco gemaakt.  
Slide 25 
En rechts legaal werk van het ziekenhuis in San Fransisco 

 



Slide 26: Brazilië 
Ook in Brazilië kent men voorbeelden van openbare kunst.  
Slide 27 
Een voorbeeld van legale kunst is deze enorme installatie in Rio de Janeiro. De 
vissen zijn gemaakt van lege plastic flessen. Ze worden als het donker wordt 
van binnenuit verlicht. Het project is vanuit een organisatie voor duurzaamheid 
ontwikkeld. 
Slide 28 

De Braziliaan Andre Muniz Gonzagan is als sinds 1997 actief in de illegale kunstwereld. Hij verandert rare 
oppervlakten, zoals gescheurde muren, ingestorte gebouwen en regenpijpen op gebouwen, door ze met 
graffiti over te spuiten. 

 
Slide 29: Azië 
In Azië zijn er ook leuke voorbeelden van kunst in de openbare ruimte. 
Slide 30 
In China hebben ze bij een zebrapad verf neergelegd en zo ontstond er 
gaandeweg de dag een boom. Dit gebeurde op 132 plaatsen in 15 Chinese 
steden. Het project was legaal, want het was opgezet vanuit het Chinese Fonds 
voor Milieu en Duurzaamheid. Uiteindelijk hebben meer dan 3.920.000 mensen 
deelgenomen aan dit project, omdat ze simpelweg de weg overstaken. 

Slide 31 
Spiegelende ingang naar het 'Tokyu Plaza Omotesando Harajuku' winkelcentrum in Tokyo, Japan. 
Ontworpen door Hiroshi Nakamura, in opdracht van het winkelcentrum. 
Slide 32 
In de zomer van 2012 heeft de Franse origami kunstenares Mademoiselle Maurice haar projecten in Hong 
Kong en Vietnam geïnstalleerd. Ze maakte de installaties vooraf en plakte ze toen op de muren van 
gebouwen. Deze projecten zijn illegaal vervaardigd. 
 


