


De vraag “Wat is dat voor reclame?”, maakt heel wat duidelijk 
over hoe we reclameaffiches waarnemen. Bijna alle beelden 
die we in de publieke ruimte zien hebben betrekking op com-
merciële boodschappen. De affiches van PTTL staan echter 
voor een artistieke expressie in de publieke ruimte. Doordat de 
affiche publiek gemaakt wordt spreken we over “sociale public-
iteit”.
Door “meningen” op de straatmuren te plakken worden de 
PTTL-affiches omgevormd tot politieke affiches. “Publiciteit” 
met een sociale maar vooral menselijke boodschap. De com-
merciële en ideologische taal van de reclame wordt hierbij op 
een humoristische manier gedeconstrueerd. De toeschouwer is 
tenslotte geen klant!
De boodschap van deze affiches is te lezen als: “Lekker thuis in 
de beschaving”. 

De tentoongestelde affiches van PTTL zijn op behangpapier 
geschilderd. Behangpapier verwijst naar “het interieur”. Door 
de beelden op straat te afficheren, ontstaat een contradictie die 
vervreemdend werkt.
De eenvoudige vormentaal laat denken aan kindertekeningen. 
De afstand tussen de tekenaar en toeschouwer wordt zo tot het 
minimum herleid. Zowel de persoonlijke teken- en schilderstijl 
van de kunstenaars, als hun interactie op het stalenboek van 
“het behangfabriek”, maakt dat de affiches een persoonlijke 
boodschap krijgen. 

“La porte du commissariat, elle est à moi”, een zinnetje van de 
Brusselse rapper PITCHO, dit zinnetje op behangpapier ge-
schilderd wordt ook mijn verzet tegen het systeem...
Zo zag ik een jongetje van een jaar of tien met zijn rug tegen de 
muur, wachtend op de tram met een losgeraakte hoek van mijn 
affiche spelen, in gedachten duidelijk ergens anders, stak hij het 
stukje in zijn mond, en at het op. Ik heb jongeren gezien, die in 
het voorbijgaan met hun handen losjes de muren streelden en 
afscheurden wat ze onderweg los voelden zitten. (Manu Tête)
Reclame is tijdelijk, het vernielen van affiches, kan je zien als 
een vorm van “onbewuste participatie”. 

Buiten de presentatie in Ruimte Morguen zijn er ook affiches 
van PTTL te zien in de sociale hoogbouwwijk “Europark”, 
dienstencentrum “Ter Welen” Ernest Claesstraat, Antwerpen 
Linkeroever. 
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