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Live vanaf de Zuidas: stoepkrijten in
krijtpak [WTF]
14:30 - 16 dagen geleden 2 min leestijd

2 keer gedeeld 0 reacties

(http://925.nl/archief/2015/06/08/live-vanaf-

de-zuidas-stoepkrijten-in-krijtpak-

wtf/#disqus_thread)

Zoals onze huis-classicus u al opdroeg (http://925.nl/archief/2015/06/07/voor-
deze-artikelen-was-u-te-dom-925-weekoverzicht-en-vooruitblik-9/), niet zo
lui naar die webcams gluren (http://925.nl/archief/2015/06/03/de-beste-live-
webcams-van-de-zuidas-gluren-bij-de-buren/), u mag ook best wel eens naar
buiten kijken vanuit de kantoorsilo aan de Zuidas. Als u dat NU doet, ziet u een
gemengd publiek stoepkrijten.
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Dat er artistieke aanklachten tegen het kapitaal gemaakt worden is u sinds het
ingegraven bootje wel bekend. Maar dit project is wel even wat anders, het is
namelijk geen aanklacht. Neen, u wordt artistiek omhelst, geknuffeld. En u mag
zelf meedoen en dikke vette reclame maken voor uw eigen multinational.
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Initiatiefneemster van dit evenement dat de Get Lost Artroute
(http://www.getlost-artroute.com/about.html) aankondigt is Cecile Mullens-
Wentges. Deze dame studeerde (en behaalde een Master in) Finance aan de
UVA, deed een keurige traineeship bij een multinational en ging vervolgens
geheel in lijn der verwachting verder studeren. Aan de Rietveldacademie. Oh
wacht....
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Maar de zakenwereld heeft Cecile nooit helemaal losgelaten en nu is ze op zoek
naar een manier om de wereld van de Zuidas en de kunstwereld aan elkaar te
verbinden.
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Vandaag kunt u daarom met Cecile, andere kunstenaars, bankiers en andere
pakken gezellig stoepkrijten op het Mahlerplein.
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Niet zomaar voor de fun, nee u kunt een/uw bedrijfslogo stoepkrijten.
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Want, vertelt Cecile, het is toch bijzonder dat een logo als 'het mannetje van
AKZO Nobel' zowel een economische als artistieke waarde heeft.
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No Celine, nu u het zegt... Op zich kan een beetje free publicity in de vorm van
een gestoepkrijt logo natuurlijk nooit kwaad. Wij zouden zeggen, stuur uw
meest getalenteerde marketingjuf naar buiten en krijten maar.
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