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Mijmeringen, bedenkingen, mededelingen, schrijfsels… 

 
 

STREET ART IN DE PROVINCIE ASCOLI PICENO 
 
Begin april waren we opnieuw in Ascoli Piceno. De aandachtige lezer weet on-
dertussen dat deze provinciehoofdstad een van onze lievelingssteden is. De tra-
vertijn waarin vele gebouwen in het centrum zijn opgetrokken stralen een 
warme indruk uit. Daarnaast is de stad nog steeds niet ingenomen door het 
toerisme en heerst er een levendige lokale sfeer.  
 
Voor ons bezoek aan deze provincie hadden we ditmaal de street art als leidend thema 
gekozen. Komende vanuit de richting van Ancona lag het dan ook voor de hand dat 
we onze eerste stop in San Benedetto del Tronto zouden houden. Wielerliefhebbers 
kennen deze stad als het eindpunt van de jaarlijkse Tirreno-Adriatico. Zonnekloppers 
hebben er vooral oog voor het strand.  
 
KUNST PER LOPENDE (KILO)METER 
 

Aan de zuidelijke havendam 
vinden we op de zware rots-
blokken van de zeewering, 
een lopende tentoonstelling 
van een tweehonderdtal 
werken over een afstand van 
ongeveer één kilometer. 
Meer dan 150 artiesten uit 
37 landen hebben er hun ar-
tistieke vrijheid kunnen bot-
vieren onder het thema: Fes-
tival dell’Arte sul Mare. Het 
valt bijna onmogelijk om 
hieruit een selectie te ma-
ken. 

Foto uit Madam-Museum 



Op de hoek van de Viale Ulpiana en de Via Luciani, weg van de Adriatische Zee, 
hebben diverse kunstenaars over een lengte van 160 meter een afscheidingsmuur 
onder handen genomen. Of beter: onder hun inspiratie bedolven. Hun fantasie lieten 
ze leiden door de basiswaarden van het achterliggende religieus gezondheidscentrum: 
respect, vriendelijkheid, luisterbereidheid… Dit uit zich in allerlei beelden, teksten en 
symbolen, het ene al sterker dan het andere.  
 

 
Net voordat we Ascoli Piceno binnen rijden houden we nog even halt in Villa Sant’An-
tonio (Castel di Lama). Daar zijn de buitenmuren van een sporthal aangepakt. We 
hebben het (on)geluk dat het marktdag is zodat de wandschilderingen eerder als de-
cor voor de zovele kramen dienst doen. Toch slagen we er in om vulkanen, toekans, 
Egyptische en Azteekse piramiden te ontwaren. Dat alles onder het waakzaam oog 
van enkele UFO’s.  
 

 
 
DE PRIK VERZACHTEN 
 
Het historisch centrum van Ascoli hoeft niet opgefleurd te worden met Street Art want 
het is voor de gelegenheid volledig in de ban van… Street Food uit Zuid-Amerika. We 
laten het niet aan ons hart komen want we profiteren ervan om ons op te warmen 
met wat exotische hapjes. Een ideale manier om te bekomen van de Italiaanse voor-
jaarskoude.  



 
Toch vinden we in de Via delle Canterine een zeer opvallend werk van Andrea Tarli. 
De grijze muren van deze smalle straat worden er een beetje opgevrolijkt door een 
allegorische voorstelling van Moeder Aarde. Hoewel de blauwe tinten ook kil overko-
men brengen ze toch wat dynamiek, kleur en warmte in het straatje. De artiest creëert 
blijkbaar een onderwaterwereld waarin een potvis zich vrolijk boven de wolkenkrab-
bers beweegt. De woonblokken hebben daarentegen meer weg van gesloten bakken 
of gevangenissen. Is het toeval dat Moeder Aarde de kleuren van Brazilië draagt waar 
de natuur ook aan haar laatste stuiptrekkingen toe is...? 
 

 
Foto uit Madam-Museum 

 
In totaal werden er in de stad acht muurschilderingen aangebracht. Voor twee straat-
verhalen verplaatsen we ons naar de buitenwijken van de stad.  
 

De omgeving van het voet-
balstadion wordt ingeno-
men door appartements-
blokken. In de Via Lazio 
bracht de Venezolaaan Luis 
Gomez de Teran in 2018 het 
portret aan van een meisje 
dat de naam van Aika mee-
kreeg. Het is een bijna per-
fecte, levensechte afbeel-

ding. Dromerig-verdrietig 
kijkt ze de toeschouwer 
aan. Dit gevoel wordt nog 
geaccentueerd door een 
strook kalk die hij op haar 
gezicht aanbracht. Het lijkt 
bijna een tranenstroom. 
Het leven kan er dan wel 
mooi uitzien, in werkelijk-
heid zit die vol problemen 
en lijden. 

 
Op enkele stappen daarvan vinden we nog een vijftal scènes, aangebracht op de voor-
gevel van het sanatorium waar de bevolking van Ascoli Piceno terecht moest om hun 
covid-prik te ontvangen. De kwaliteit van deze afbeeldingen was volgens mijn beschei-
den mening niet van die aard om de mensen op te vrolijken. 



In de noordelijke, historische wijk Borgo So-
lestà vond Millo een ideale zijwand van 10 
op 14 meter. Met Backpack Home uit 2016 
beeldt hij op een simpele wijze een backpac-
ker uit, met stratenplan in de hand. Maar  
in plaats van een gewone rugzak zeult hij 
een volledige building mee. Hij trekt door 
een labyrint van anonieme appartements-
blokken.  
 
Leuk is dat zijn rugzak voorzien is van een 
bar, een onmisbare locatie in gelijk welke 
(Italiaanse) stad. Het huis zelf zit dan volge-

propt met herinneringen als wil de kunste-
naar aantonen dat we zelfs ver weg toch nog 
onze ervaringen en emoties van thuis mee-
dragen. 
 
In een van volgende bijdragen trekken we 
naar enkele plaatsen in de uitlopers van de 
Monte Sibilini. Ook daar weren enkele 
mooie muurschilderingen aangebracht. 

 
Eindigen doe ik in schoonheid met een passende tekst die in San Benedetto del Tronto 
op de lange muur van het gezondheidscentrum te lezen stond.   
 

 
 
*Behalve anders aangeduid zijn alle foto’s eigen materiaal 
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