
Een nieuwe muurschildering in 
de kaaienwijk ter gelegenheid 
van Balkan Trafik

Ter gelegenheid van het festival BALKAN 
TRAFIK 2018 en in samenwerking met de Stad 
Brussel, werd de Bulgaarse kunstenaar BOZKO 
uitgenodigd om een muurschildering te realiseren 
in het hartje van de historische wijk van de kaaien 
in Brussel. Het kunstwerk zal ingehuldigd worden 
op woensdag 18 april om 11 uur in aanwezigheid 
van de kunstenaar zelf, de Schepen van Cultuur 
van de Stad Brussel, Karine Lalieux en de 
Directeur van Balkan Trafik Nicolas Wieërs.

Sinds meer dan 10 jaar zet Balkan Trafik de Balkan-cultuur op de kaart in het hartje van Brussel. Ieder jaar wordt 
de nadruk gelegd op een bepaalde kunstvorm. Deze 12de editie zal gericht zijn op de Street Art tijdens een 
“Urban Chapter” in samenwerking met Lezarts Urbains. Voor deze gelegenheid heeft Karine Lalieux, die het 
festival steunt, voorgesteld aan de Directeur, Nicolas Wieërs, om een kunstenaar, afkomstig uit de Balkan, uit te 
nodigen om een muurschildering op een gevel van de stad te realiseren in het kader van PARCOURS Street Art. 
De Bulgaarse kunstenaar BOZKO werd voor deze originele samenwerking uitgekozen. Actief sinds de jaren 2000, 
voornamelijk in Sofia, is BOZKO bekend voor zijn enorme kunstwerken en zijn wereld gevuld met ingebeelde 
personages met vreemde allures maar zo schattig. “Het is een hele eer om BOZKO voor zijn eerste werk in België 
te mogen verwelkomen en een plezier om de banden te versterken met Balkan Trafik” onderstreept de Schepen. 
De Stad Brussel heeft dus de productie van het kunstwerk bekostigd en begeleid. Deze werd gerealiseerd op de 
gevel van een privéwoning. De eigenaars hadden zich kandidaat gesteld tijdens de oproep van vorig jaar door de 
Stad Brussel aan de eigenaars om hun gevel(s) op te nemen in het PARCOURS Street Art.

De wijk, reeds omsingeld door de kunstenaars OAK OAK, Jaune of zelf Elian, ontvangt met trots een nieuwe 
muurschildering met fantastische accenten. Deze wordt toegevoegd aan PARCOURS Street Art. Een project 
van omvang, opgestart in 2013 door de Stad Brussel om de ontwikkeling van de stadskunst te bevorderen, 
ten voordele van sociale samenhang op zijn grondgebied. Projectenoproepen, bestellingen, cartes blanches, 
vrije muurexpressie en andere initiatieven zijn de laatste jaren omvangrijk gestegen.  Een website groepeert 
ze allemaal ook de sponatne muurschilderingen. 150 gevels zijn opgenomen op de website van PARCOURS 
Street Art : www.parcoursstreetart.brussels. Biografieën van de kunstenaars, oproepen of andere actualiteiten 
vervolledigen de website. Dit project, om de Stad op te fleuren, is steeds in uitbreiding en zal de komende 
maanden nog tientallen projecten dragen.

Een persontmoeting met BOZKO  in aanwezigheid van Karine Lalieux (Stad Brussel) en Nicolas Wieërs (Balkan 
Trafik), onderaan de muurschildering in volle uitvoering: woensdag 18 april om 11 uur op de Timmerhoutkaai 7 
te 1000 Brussel.
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