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„Talent in Beweging”
Talent in Beweging is een artiestencollectief ontstaan uit de wijkwerking van vzw De Buurtwinkel
in de Anneessenswijk in het centrum van Brussel.
Tijdens het wijkcontract „Artevelde – Onze
Lieve Vrouw ten Rode” (2004 – 2007) was De
Buurtwinkel verantwoordelijk voor het project
„Bewoners in Beweging”, dat als doel had de
stem van de bewoners te laten horen tijdens de
uitvoering van het wijkcontract en de betrokkenheid van de bewoners op de wijk te vergroten.
Tijdens deze periode werd de equipe verrijkt met
Marc V., stagiair Ervaringsdeskundige in Armoede
en Sociale Uitsluiting. Marc kreeg de opdracht om
binnen dit project op zoek te gaan naar de kracht
van mensen om vanuit hun talent, waarden en
ideeën een positieve dynamiek op te zetten. Het
was het begin van het project „Verborgen talent
bekent”, dat nadien is uitgegroeid tot het artiestencollectief „Talent in Beweging” Het ontwikkelde zich al snel tot een creatieve poel waarin
mensen ruimte vonden voor expressie, creativiteit,
ontmoeting en ervarings – en kennisuitwisseling
en waarin ze hun talent tot verdere ontplooiing
konden brengen.
„Talent in beweging” groepeert levenskunstenaars
die al hun creatief talent in de weegschaal leggen
en zo bijdragen aan kwaliteitsvol leven in een
aangename en duurzame wijk en stad. Hierbij zijn
waarden als respect voor mens en natuur, erkenning, vriendschap en medeleven, … de voornaamste hoekstenen.
Waar woorden vaak te kort schieten, laat kunst
toe om diepere gevoelens en waarden uit te drukken. De artiest komt hier uit zijn isolement: de
anonimiteit wordt opgegeven en een stuk levenservaring wordt gedeeld met de toeschouwer.
De foto’s, gebruikt bij de artikels over armoede
zijn gerealiseerd tijdens Atelier fotografie met als
thema „Mijn Brussel” - 2012
nico.martens@samenlevingsopbouw.be
talententalents.wordpress.com
Talent in Beweging        Foto: Michèle Chopard
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