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WAT IS REWRITERS?
Rewriters is een nieuw kunstrouteconcept, 
dat graffitikunst en street art in Rotterdam 
centraal stelt. Rewriters organiseert deze 
routes middels een mobiele applicatie, die 
publiek in staat stelt de routes te volgen 
op hun smartphone. Rewriters is innovatief 
doordat de app niet alleen dient als GPS-
route, maar inhoudelijke interactie mogelijk 
maakt. Zo krijgen gebruikers bij elk werk op 
de route achtergrondinformatie en bevat 
de app archiefbeelden. De app ontsluit 
met behulp van moderne technologie de 
onvertelde geschiedenis van de straatkunst. 
Rewriters is in 2014 ontwikkeld als pilot en 
telt inmiddels twee routes en meer dan 
veertig kunstwerken.

WAT WIL REWRITERS?
Rewriters wil de gebruiker/bezoeker 
informeren en betrekken in de wereld van 
de straat- en graffitikunst. De app wordt 
gekoppeld aan social media en biedt 
gebruikers de mogelijkheid een wishlist bij te 
houden van locaties die zij graag opgefleurd 
zouden zien met street art. Rewriters wil 
zo een andere kant van straatkunst laten 
zien, niet in de laatste plaats omdat graffiti 
vaak negatief in het nieuws is. Anderzijds 
is de organisatie zich er ook bewust van 
dat graffitikunst en street art kunstvormen 
zijn waar in een jonge, multiculturele stad 
als Rotterdam veel belangstelling voor is. 
Wij willen publiek aan het denken zetten 
over kunst in de openbare ruimte en hen 
middelen aanreiken om kritisch te denken 
over de grens tussen het opfleuren van het 
straatbeeld en het vernielen van bezit, een 
grens die in de graffitigeschiedenis lang niet 
altijd even duidelijk is. Niet onbelangrijk 
is dan ook de wens om hoogwaardigheid 
en kwaliteit in deze stromingen te tonen, 
op toegankelijke wijze, via een slimme en 
interactieve applicatie.

Joren Joshua 
& Ilse Weisfelt
Scan de onderstaande code of kijk 
op http://bit.ly/boomgaardhof
voor meer informatie over 
de totstandkoming van dit 
kunstwerk.
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CES53
‘Painting in the global tradition, slight 
return’ is de titel van dit werk door veteraan 
Ces53. De stilering en felle kleuren van de 
figuren erin doen zowel denken aan de 
reusachtige demonen die als bewakers 
in antieke Boeddhistische tempels staan, 
als de illustratiestijl van het oude Egypte. 
Tegelijk worden er overduidelijk modernere 
attributen in verwerkt, zoals de bolhoed van 
de middelste figuur of de hamer en sikkel 
van de Sovjet Unie daarop. In de mix ontstaat 
zo een eigen iconografie, die met zijn groene 
vlammen van het radiale kleurverloop in de 
achtergrond afspat.

Scan de onderstaande code of kijk op 
http://bit.ly/ces53
voor de video die het maken van dit 
kunstwerk laat zien!

WAAROM DIT DOCUMENT?
Wij willen u graag een kleine selectie laten 
zien van enkele van de werken die Rewriters 
de afgelopen jaren gerealiseerd heeft. 
Wilt u ze allemaal bekijken? Download dan 
onze app voor iOS of Android of boek een 
begeleide tour met één van onze gidsen via 
www.rewriters010.nl.

Aanvullende informatie over onze recente 
activiteiten is ook te vinden via 
www.hiphopinjesmoel.com/rewriters010

Benieuwd hoe Rewriters een aanvulling op 
uw activiteiten kan zijn? Neem dan gerust 
contact met ons op:

Stichting HIJS
Delftsestraat 25, Rotterdam
Tel: 06-15448168 (tijdens kantooruren)
E-mail: dave@hiphopinjesmoel.com
KvK-nummer: 27285280
BTW-nummer: NL815547390B01
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Dopie
Scan de onderstaande code of kijk 
op http://bit.ly/mientlive
voor meer informatie over 
de totstandkoming van dit 
kunstwerk.

Dopie & Vinz
Scan de onderstaande code of kijk 
op http://bit.ly/monstervanrdam
voor de video die het maken van 
dit kunstwerk laat zien!

BIER & BROOD
Bier & Brood maakte dit werk tegenover 
het Erasmus MC, de plek in Rotterdam waar 
dagelijks talloze onderzoeken plaatsvinden 
die zich richten op het binnenste van de 
mens. Zoals in veel van hun werk, laten zij 
hun gedetailleerde en herkenbare zwartwit 
schildering reageren op de omgeving waarin 
het zich bevindt. ‘Endoscopia’ is de titel die 
zij aan deze muur gegeven hebben, waarin 
uitvergrote cellen, bacteriën en medicijnen 
onder de kaders uit en de wereld in stromen.
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Lastplak & Friends
Winnaar van de publieksprijs bij 
de Dutch Street Art Awards 2016. 
Scan de onderstaande code of kijk 
op http://bit.ly/lastplakfriends
voor de video die het maken van 
dit kunstwerk laat zien!

WWW.REWRITERS010.NL
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