
STRIPPARCOURS : 415 M² BRECHT EVENS  
IN HET HART VAN BRUSSEL !

Het stripparcours van de stad Brussel heeft er een nieuw fresco bij, en wel een van de grootste! Het werk is te bewonderen 
in de Grootsermentstraat, in het stadscentrum, en is van de hand van de Belgische tekenaar Brecht Evens. 

David Weytsman, schepen van Stedelijke Herwaardering, krijgt de eer om op vrijdag 23 februari om 11.00 uur een nieuwe 
muurschildering van ongeveer 415 m² in te huldigen, samen met burgemeester Philippe Close en Khalid Zian, schepen van Groene 
Ruimten. Het werk kreeg de naam « bloemenhof ».

De muurschildering werd voltooid in december 2017 en is een van de grootste werken langs het stripparcours. Ze is te 
bewonderen in het stadscentrum, op de hoek van de Grootsermentstraat en de Wagenstraat. Het is een kleurrijk, dynamisch 
fresco dat de buurt helemaal opvrolijkt. De aantrekkelijke tekening dompelt de bewoners en voorbijgangers onder in het 
dagelijkse leven van een exotisch oord. 

De straathoek was al omgevormd tot een stadsmoestuin om de buurt wat 
gezelliger te maken, maar een versiering stond nog hoog op het verlanglijstje 
van de inwoners van de Bloemhof en Papenvest - en bij uitbreiding op dat 
van alle Brusselaars, arbeiders, toeristen en bezoekers. 

De stad Brussel telt nu dus 56 stripfresco’s met bekende personages zoals 
Kuifje, Robbedoes en Corto Maltese. Ook nog leuk om te weten: de beroemde, 
symbolische muurschildering van Rik Ringers in de Bijstandsstraat is net 
volledig gerestaureerd en werd in januari opnieuw ingehuldigd. Vier andere 
tekeningen zijn onlangs ook gerestaureerd (Asterix & Obelix, Lucky Luke, 
Yoko Tsuno, De Doorgang). Voor elf andere tekeningen staat de schoonmaak 
dit jaar op de planning. Ook de zestigste verjaardag van de Smurfen wordt 
in Brussel uitgebreid gevierd met een nieuwe, enorme muurschildering op 
een steenworp van het Centraal Station en heel wat leuke evenementen om 
binnenkort te ontdekken. 
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Wie is Brecht Evens? 

De 31-jarige Vlaamse striptekenaar en 
illustrator is een echte stripschilder; 
hij put inspiratie uit zijn penselen en 
schopt de ‘regels’ van de negende kunst 
onderuit. Brecht Evens werd geboren 
in Hasselt, studeerde aan de LUCA 
School of Arts in Gent en woonde later 
in Brussel. Als kind verslond hij strips 
als Kuifje, Asterix, Guust Flater, Kasper 
en Hobbes en later ook Blacksad. Zijn 
stijl is een mix van grote schilders als 
Rousseau, Matisse, Chagall en zelfs 
Bruegel de Oude en Van Eyck. Voor zijn 
debuutalbum ‘Ergens waar je niet wil 
zijn’ ontving Brecht Evens in 2010 de 
Willy Vandersteenprijs en in 2011 de 
Prix de l’Audace op het stripfestival in 
Angoulême.
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