De Striproute viert haar 30e verjaardag
met een nieuwe muurschildering
en een nieuwe website!
De Striproute, die in 1991 het levenslicht zag, viert dit jaar haar 30e verjaardag. Voor deze
gelegenheid werd zaterdag de muurschildering van Elodie Shanta, in aanwezigheid van de auteur,
ingehuldigd in Laken. Ook werd er een nieuwe website gewijd aan de 63 muurschilderingen die de
Route intussen rijk is.
Bij de start van deze editie van het Stripfeest (10/09 > 10/10) vieren we de 30e verjaardag van de
Striproute met de inhuldiging van de allernieuwste stripmuur: “Namiddag op het Bockstaelplein” van
Elodie Shanta. De muurschildering van de Bretoense auteur bevindt zich op de hoek van het E.
Bockstaelplein en de Laneaustraat in Laken en roept verschillende typisch Lakense kenmerken op, die
door de inwoners tijdens hun ontmoeting met de auteur en tijdens een participatief evenement naar
voren werden geschoven.
Vandaag telt de Striproute 63 stripmuren, verspreid over de Vijfhoek, Laken en Haren. Op die manier
eert de Stad Brussel op haar muren een aantal belangrijke stripfiguren en -auteurs. De allereerste
stripmuur op de route, “Ragebol” van Frank Pé, kwam er in 1991 op initiatief van Michel Van Roye,
toenmalig schepen van Openbare Netheid en Affichage. "Ik werd door adverteerders gevraagd om een
reclamebord op te hangen aan een gevel in de buurt van de Grote Markt, wat ik onaanvaardbaar vond.
Vandaar dat we gingen nadenken over wat er gedaan kon worden om deze lelijke gevels te verfraaien
en ontstond het idee om deze opportuniteit aan te grijpen om onze strips in de kijker te zetten. Dankzij
de goede samenwerking met het Belgisch Stripcentrum heeft dit idee concreet vorm gekregen. De
aanwezigheid van strips in het straatbeeld heeft de status van Brussel als hoofdstad van het
stripverhaal zeker versterkt,” verklaart de voormalige schepen van Ecolo.
30 jaar later is de Route al flink gegroeid. “We hebben 3 duidelijke richtingen gegeven aan de
Striproute” , verklaart Arnaud Pinxteren, schepen van Stadsvernieuwing en Burgerparticipatie.
“Vervrouwelijking, door voorrang te geven aan vrouwelijke auteurs en personages voor nieuwe
stripmuren. Decentralisatie, met nieuwe stripmuren in Haren, Laken en binnenkort Neder-overHeembeek. En participatie, waardoor de bewoners kunnen bijdragen aan de denkpistes van de auteurs
en hen helpen om de realiteit te begrijpen van de buurten waarin hun muurschilderingen zullen
terechtkomen”, legt Arnaud Pinxteren verder uit.

Toch heeft de Striproute nog niet al haar geheimen prijsgegeven. Ze is nog volop in ontwikkeling en
wordt steeds moderner. Op elke stripmuur zal er een QR-code worden aangebracht, die toegang geeft
tot de nieuwe website van de route: https://www.parcoursbd.brussels/nl/. Op deze site vindt u alle
informatie over de Striproute, de stripmuren en hun auteurs, alsook een recontextualisering van de
stripmuren door een consortium bestaande uit het Brussels Studies Institute, het Belgisch
Stripcentrum en de onderzoeksgroep ACME.
“Naar aanleiding van de kritiek dat sommige stripmuren op het Stripparcours seksistische of
racistische stereotypen overbrengen, hebben wij de handen in elkaar geslagen voor de opdracht tot
recontextualisering, die door de Stad Brussel werd gelanceerd. Door academici uit verschillende
disciplines, specialisten op het gebied van het stripverhaal en de stedelijke ruimte, auteurs, maar ook
actoren uit de stad (verenigingen, bewoners, enz.) te mobiliseren tijdens discussieworkshops, zal deze
samenwerking een participatieve en educatieve aanpak proberen ontwikkelen. Voor elk van de
stripmuren zal een duidingstekst worden opgesteld, in overeenstemming met de opdracht van de Stad
Brussel. Na afloop van deze opdracht zouden het BSI, ACME en de CBBD dit ambitieuze project willen
verderzetten, door in dialoog te blijven staan met de bewoners en de plaatselijke verenigingen “, zegt
het Consortium.
“Tijdens de afgelopen 30 jaar heeft de Striproute al vele kunstenaars gehuldigd en onze buurten
verfraaid. Dankzij de rijkdom aan talent in de 9e kunst, de nieuwe digitale hulpmiddelen om de route
extra glans te geven en de uitbreiding ervan naar het hele grondgebied van de stad staat haar nog een
zeer mooie toekomst te wachten!”, besluit Arnaud Pinxteren.
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