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LIVE KUNSTWERK VAN NEW YORKSE BUSHWICK COLLECTIVE VOLTOOID

Vibe van New York voelbaar met mega ‘street art gallery’ op
Nederlandse reclamemasten
Amsterdam, 13 maart 2017 – Nederland is een kleurrijke en unieke ‘street art gallery’ rijker.
Afgelopen week zijn de street art artiesten Sipros, Poem, Giz & Ghost, Strider en Such van het
befaamde New Yorkse Bushwick Collective hard bezig geweest met het live op locatie spuiten
van kunstwerken met als thema de ‘New York Bagel Supreme’, de nieuwe tijdelijke burger van
McDonald’s. In totaal vormen nu tien imposante kunstwerken tot 26 maart een bijzondere ‘street
art’ gallery door heel Nederland*, waarvan de grootste van maar liefst 178m² in hartje Rotterdam
te zien is. Deze gallery is onderdeel van een campagne van McDonald’s, waarin de ‘New York
Bagel Supreme’ wordt geïntroduceerd. Voor de echte New York beleving heeft McDonald’s de
vibe van New York naar Nederland gehaald.
Het Bushwick Collective is een bijzonder collectief van internationale straatartiesten. Joe Ficalora,
oprichter van dit collectief uit New York, is erg enthousiast en trots op het resultaat in Nederland: “De
artiesten hebben met ontzettend veel enthousiasme en passie gewerkt aan de kunstwerken en dat is
terug te zien. Binnen de gehele gallery zie je echt de unieke stijlen en creaties terugkomen van de
verschillende artiesten en dat maakt het geheel zeer bijzonder en kleurrijk. We vinden het gaaf dat we
onze stijl nu ook in Nederland mogen etaleren. We hopen natuurlijk dat iedereen er van geniet!” Het
resultaat van de tien kunstwerken is hier te zien:

De kunstwerken voor McDonald’s van street art artiesten Sipros, Poem, Giz & Ghost, Strider en Such
van het New Yorkse Bushwick Collective

De artiesten van het Bushwick Collective kregen de opdracht ieder twee unieke kunstwerken te maken
binnen het thema van de New York Bagel Supreme. Vijf van de werken zijn in Nederland live op locatie
door de artiesten gemaakt, van schets tot final art, en dat in soms barre weersomstandigheden tientallen
meters boven de grond. De andere vijf zijn eerder gemaakt in hun hometown New York en nu hier te
zien op masten langs de snelweg.

* De kunstwerken die zijn gespoten in New York, zijn te zien bij Schiphol (Knooppunt De Hoek 2 A4/A5), in Groningen (Knooppunt
Europaplein A7/N46), Den Haag (Knooppunt Ypenburg III A4/A13), Amsterdam (Knooppunt Amstel I A2/A10) en Zwolle
(Knooppunt Hattemerbroek A28/A50). De werken die live zijn gespoten door de street artists, zijn te volgen in Rotterdam
(Kruiskade 55), Susteren (Holtum – Noordweg), Utrecht (knooppunt Everdingen A2), Arnhem (knooppunt Velperbroek A12) en
Den Bosch (Steenweg 20 Waardenburg). De artiesten zijn maar liefst drie tot vier dagen lang, tien uur per dag bezig geweest met
hun kunstwerken.

///////////
Over McDonald’s Nederland
McDonald’s bezorgt in Nederland haar wekelijks bijna 3 miljoen gasten op ieder moment van de dag
een positief moment. Met gevarieerde keuzes en versbereide, iconische producten die door ruim 18.000
medewerkers met zorg worden bereid. In Nederland heeft McDonald’s 246 restaurants. Het streven
naar kwaliteit staat centraal in alle facetten van de bedrijfsvoering.
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