Het Gele Teken verschijnt weer
op een muur in de Marollen!
Na een afwezigheid van 2 jaar keert de beroemde muurschildering van "De avonturen van Blake &
Mortimer" terug naar de Brusselse muren! Het Gele Teken wordt opnieuw aangebracht op een
puntgevel in de Marollen. Een eerbetoon van de Stad Brussel aan de Brusselse auteur Edgar P.
Jacobs die afkomstig is uit de wijk. De muurschildering wordt deze vrijdag ingehuldigd in de
Tempelstraat en vormt tevens het startsein voor de viering van het 75-jarige bestaan van Blake &
Mortimer.
Muurschildering van "De avonturen van
Blake & Mortimer», Tempelstraat.
rue du Temple

De muurschildering "De avonturen van Blake
& Mortimer", ook bekend onder de naam "Het
Gele Teken", is opnieuw aanwezig tussen de
63 muurschilderingen van het stripparcours. U
vindt de muurschildering voortaan in de
Marollen, Tempelstraat 6. Het is niet de eerste
keer dat de muurschildering aangebracht
werd! De meest trouwe bezoekers herinneren
zich waarschijnlijk nog dat het werk in 1997 te
bewonderen was op de hoek van
Anderlechtstraat en Vestje. Zes jaar later, in
2003, verhuisde ze naar een topgevel in de
buurt, namelijk die van de beroemde
koekjesbakker Dandoy in de Hopstraat. Het
was de eerste muurschildering die twee keer
ingehuldigd werd. In juni 2019 werd een
nieuw gebouw opgetrokken. Hierdoor was de
muurschildering niet langer zichtbaar en
moest dus opnieuw van gevel veranderen. In
september 2021 brengt L'atelier 30 het werk
van 60 m² opnieuw aan en dit keer in de
Tempelstraat. Op een steenworp afstand van
het geboortehuis van de Brusselse auteur
Edgar P. Jacobs, in de Ernest Allardstraat. Op
vrijdag 24 september is de muurschildering de enige muurschildering die drie keer ingehuldigd werd!

Deze muurschildering in het hartje van de Marollen, de wijk van Edgar P. Jacobs, is zowel een eerbetoon
van de Stad Brussel aan deze bekende Brusselse auteur als een geschenk van Brussel ter gelegenheid
van de verjaardag van kapitein Francis Blake en professor Philip Mortimer. De inhuldiging van de
muurschildering "De avonturen van Blake & Mortimer", op 2 dagen na exact 75 jaar na de allereerste
bladzijde van Het Geheim van de Zwaardvis is een prachtig symbool! ", aldus Arnaud Pinxteren,
Schepen van Stadsvernieuwing bevoegd voor het Stripparcours.
75 jaar geleden, op 26 september 1946, konden de lezers van het Kuifje-magazine de allereerste
pagina van het Geheim van de Zwaardvis van Edgar P. Jacobs ontdekken. De avonturen van Blake &
Mortimer zag toen het levenslicht, en is intussen een begrip in de stripwereld. "In het Gele Teken, op
de muren van Londen, ontcijfer je niet minder dan 26 dreigende μ's, deze Griekse letter werd door de
voorbijgangers verward voor een "M". Dankzij het Stripparcours zal ze een 27ste keer verschijnen,
maar deze keer op een Brusselse muur", zegt Yves Schlirf, directeur verantwoordelijk voor de serie
Blake & Mortimer.
Maar dit is niet de enige verjaardag want het Stripparcours zelf viert ook zijn 30ste verjaardag. Dit
parcours werd in 1991 opgestart door de toenmalige schepen Michel Van Roye en evolueert en
moderniseert vandaag nog steeds. 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.
“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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