PERSBERICHT
Een muurschildering ter nagedachtenis van George Floyd, als eerbetoon
aan alle slachtoffers van discriminatie
Brussel, vrijdag 18 juni 2020

De Stad Brussel heeft deze donderdag 18 juni een nieuwe muurschildering ingehuldigd, gemaakt
door de kunstenaar Novadead, in het kader van zijn Street Art tour. Deze muurschildering, die zich
op het kruispunt van de Koninginnelaan en de Paleizenstraat over de Bruggen bevindt, brengt
hulde aan George Floyd, die tijdens zijn arrestatie op 25 mei in Minneapolis door een politieagent
werd gedood.
Het is een muurschildering met een hoge symbolische waarde die je nu in Laken kunt zien, drie
weken na de dood van de 46-jarige zwarte Amerikaan en de daaropvolgende antiracistische
demonstraties. Het is inderdaad essentieel om racisme in al zijn vormen te blijven bestreden, zoals
deze muurschildering aangeeft.
Het doel van deze muurschildering is ook om in gedachten te houden dat er ook vandaag, anno
2020, nog steeds mensen sterven door hun huidskleur. Ze is voor ons een symbool van verzet tegen
alle vormen van onderdrukking, onrechtvaardigheid en ongelijkheid. Met deze muurschildering wil
de Stad Brussel ons eraan herinneren dat het essentieel is om te strijden voor een betere, solidaire
en egalitaire wereld.
"Het was belangrijk voor de Stad Brussel om via de stem van een kunstenaar een positieve
boodschap de wereld in te sturen, na de recente tragische gebeurtenissen in Minneapolis en vele
andere plaatsen. Racisme heeft geen plaats in onze samenleving, die tolerant en solidair moet zijn;
het is een dagelijkse strijd. De dood van George Floyd is ongetwijfeld een belangrijke trigger. Ze zorgt
wereldwijd voor opschudding en stelt de ongelooflijke kloof aan de kaak die door "raciale" en sociale
ongelijkheden wordt gecreëerd. De strijd voor gelijke kansen staat centraal in het beleid van de stad
Brussel en, nu vandaag de symbolische kniebuiging de vorm aanneemt van een monumentale
muurschildering, zal er ook een reeks gerichte maatregelen worden onderzocht in het kader van de
ontwikkeling van een gemeentelijk actieplan tegen racisme”, zegt Khalid Zian, schepen voor Gelijke
Kansen.
"Deze muurschildering is een eerbetoon aan alle slachtoffers van racisme en racistische misdaden
wereldwijd... Ze is er om ons eraan te herinneren dat dit soort tragedies helaas steeds weer een
actueel thema zijn in deze wereld, om nooit te vergeten dat dergelijke onrechtvaardigheden een
schande zijn en veroordeeld moeten worden... En dan is er de kunst, of street art, om deze strijd extra
in de schijnwerpers te zetten. Het is een constante strijd voor een samenleving met volledige gelijke
kansen. Het is vanuit dit perspectief, vanuit de street art, die een militante en geëngageerde kunst is,
dat we hulde wilden brengen aan Floyd - zoals overal ter wereld al het geval is geweest... Wat
nogmaals bewijst dat deze tragedie alle grenzen en alle verschillen overstijgt, want ze raakt aan de
eigenlijke waardigheid van de mens. En bij de Stad Brussel zullen we onze strijd tegen alle vormen

van discriminatie nooit opgeven “, aldus Delphine Houba, Schepen van Cultuur en Toerisme.
De Belgisch-Congolese straatkunstenaar Julien Crevaels, of Novadead, werd gekozen om de
muurschildering te maken. Zijn werk is universeel, in die zin dat het verdeeldheid overstijgt en
nobele doelen verdedigt. Street art is een uitdrukkingswijze die voortkomt uit een wil tot
engagement, activisme en protest. De muur waarop de muurschildering is gemaakt, bestaat uit twee
tekeningen: de ene stelt het gezicht van George Floyd voor, de andere een boeket rozen, symbool
van vrede en dankbaarheid.
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