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Een nieuwe muurschildering op het Anneessens-Funck 

Instituut 
 
Brussel, 30 juni 2017 – De Engelse artiest Mr Doodle heeft een stedelijk kunstwerk van 40 
m² gerealiseerd op een muur van het Anneessens-Funck Instituut, gelegen Groot Eiland 46. 
Dit is het resultaat van een projectoproep tijdens de maand mei door het Schepenambt 
voor Cultuur van de Stad Brussel, in samenwerking met het Instituut, in het kader van het 
parcours Street Art. De muurschildering werd ingehuldigd op 29 juni in aanwezigheid van 
de Directrice, Valérie Van Damme, de leerlingen en Karine Lalieux, Schepen van Cultuur.  
 
Bekend om zijn zwarte doorlopende lijn op een witte achtergrond en zijn kleurrijke toetsen 
heeft Mr Doodle voor de 40 m² lege muur van het Anneessens-Funck Instituut een 
kunstwerk bedacht in samenhang met de opvoeding, de opleiding en de leerlingen. Dit 
voorstel heeft de jury, waaronder de Directrice van het Anneessens-Funck Instituut, bekoort. 
Karine Lalieux, Schepen van Cultuur, aan de basis van het parcours Street Art, legt uit « Om 
het aantal muurschilderingen op de gevels van de Stad uit te breiden heb ik de oproepen en 
opdrachten bij de kunstenaars in Brussel of elders vermeerderd. De Schepen van Openbaar 
Onderwijs, Faouzia Hariche, en het Instituut hebben met veel enthousiasme het project van 
de muurschildering aangenomen. Ik ben zeer blij om het ludieke werk van Mr Doodle, 
afkomstig uit Zuid-Londen, te mogen ontvangen. Als anekdote heeft de kunstenaar zichzelf 
voorgesteld in het kunstwerk. Zoek het personage met roodharige krullen ! ». Twee andere 
kunstwerken hebben reeds het daglicht gezien in deze wijk op initiatief van de Stad, zowel in 
2015 als in 2016, op de gevels van de Rijke Klaren en de Eclipsstraat. Dit kunstwerk vult het 
parcours van stadskunst aan die in volle ontwikkeling is.  
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