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Een nieuwe Street Art muurschildering in de Eclipsstraat en
meer dan 100 artiesten in Vanderborght
Brussel, 10 mei 2016 – De voormalige gebouwen Vanderborght zullen van 11 tot en met 31
mei een nieuwe tentoonstelling in het teken van de stedelijke cultuur onderbrengen :
Strokar. Meer dan 100 Belgische en internationale artiesten zullen aanwezig zijn op
initiatief van de fotograaf Fred Atax. Voor deze gelegenheid werd de Chileense artiest Otto
Schade uitgenodigd om een muurschildering te maken van 100 m² in de Eclipsstraat, met
de steun van Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel. De inhuldiging van
de muurschildering zal doorgaan op 10 mei om 18 uur als inleiding van de tentoonstelling
in aanwezigheid van de artiest en de wijkbewoners.
Vlak in het stadscentrum zal de Eclipsstraat voortaan een monumentaal kunstwerk op een
muur van de Regie der Gebouwen van de Stad Brussel bevatten en dit gebouw wordt
beheerd door de Schepen Mohamed Ouriaghli. « Dit werk vult het Street Art parcours aan
dat ik sinds meer dan twee jaar heb opgesteld op het grondgebied van de Stad Brussel, net
zoals in de Naamsestraat of de Kosmopolite Art Tour. Deze wens bereidt zich verder uit door
het ontvangen van een honderdtal artiesten in de voormalige gebouwen Vanderborght » legt
Karine Lalieux uit.
De artiest Otto Schade, momenteel gevestigd in Londen, heeft eerst architectuur gestudeerd
alvorens zich te verdiepen in de schilderkunst, gefascineerd door het surrealisme en de
abstracte kunst. Voor dit nieuwe werk heeft hij zich laten inspireren door het werk van de
foto-reporter Fred Atax, net als de aanwezige artiesten op de tentoonstelling. Onder hen dus
Otto Schade, maar ook Jef Aérosol, El Seed, Denis Meyers, Toxic, Kool Koor, Ose, Levalet,
Nova Dead, Parole, Eyes-B, Jean-Luc Moerman en vele anderen. Het resultaat, meer dan 250
originele werken, zullen te ontdekken zijn vanaf 11 mei in de oude gebouwen Vanderborght.
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Inhuldiging van de muurschildering Eclipsstraat op 10 mei om 18 uur
Officiële opening van de tentoonstelling « Strokar », Schildknaapstraat 50, op 11 mei
om 23 uur
Tentoonstelling van 11 tot en met 31 mei , van 11 uur tot 19 uur. Gratis ingang.
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