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Brussel, 20 oktober 2015 – Een nieuwe 

muurschildering, gerealiseerd door het 

duo Brusselse artiesten Eyes-B en Parole, 

versiert voortaan de gevel van de Rijke 

Klaren. Het werk dat ingehuldigd werd op 

dinsdagmiddag, zag het daglicht dankzij 

een projectoproep  voor Street Art. De 

oproep werd gelanceerd in juni 

laatstleden door Karine Lalieux, Schepen 

van Cultuur van de Stad Brussel in 

samenwerking met het culturele centrum 

en de bibliotheek van der Rijke Klaren.  

 

Eyes-B en Parole zijn twee Brusselse artiesten uit het graffiti-milieu. Zij wonnen de 

projectoproep van 3.500 € die uitgeschreven werd door de Schepen van Cultuur in 

samenwerking met Eric De Staercke, Directeur van het culturele centrum der Rijke Klaren en 

Marie-Angèle Dehaye, Directeur van de bibliotheek van der Rijke Klaren, gericht op het 

versieren van de gevel van de Rijke Klaren. De oproep was voor iedereen bestemd : 

Belgische of internationale artiesten of schilders die solo werken of in groep. Zij hebben de 

aandacht getrokken van de jury die moest kiezen uit 42 ontvangen projecten. De jury werd 

samengesteld door leden van de Dienst Cultuur en de Dienst Jeugd, vertegenwoordigers van 

het cultureel centrum en de bibliotheek en deskundigen uit de sector Street Art en 

hedendaagse kunst, Martine Ehmer (Galerie Martine Ehmer) en Raphaël Cruyt (Alice 

Gallery). Buiten de artistieke kwaliteit, is het criterium dat in het bijzonder geleid heeft dit 

duo te selecteren de geschiktheid van het werk met de functies van het gebouw en de 

stadsomgeving. De realisatie van het kunstwerk wordt gecoördineerd door de vzw Urbana. 

“Dit nieuwe kunstwerk past in het kader van mijn ontwikkelingsbeleid van Street Art op het 

grondgebied van de Stad Brussel. Ik ben blij dat het werk uitgevoerd wordt op een gebouw 

van de Stad dat bovendien cultureel ingesteld is » legt Karine Lalieux uit. Dit nieuwe 

kunstwerk past in het kader van mijn ontwikkelingsbeleid van Street Art op het grondgebied 

van de Stad Brussel, net als de andere reeds gerealiseerde muurschilderingen dit jaar in de 

Naamsestraat, Kandelaarsstraat, Sint-Andriesstraat en rond de Sainctelettesquare 

(Kosmopolite Art Tour). Het komt bij andere reeds gerealiseerde muurschilderingen dit jaar 

rond de Sainctelettesquare (Kosmopolite Art Tour), in de Naamsestraat, Kandelaarsstraat en 

onlangs, tijdens NUIT BLANCHE, in de Sint-Andriesstraat met de Argentijnse artiest Elian. Al 

deze projecten die op gang worden gebracht of worden ondersteund door de schepen van 



Cultuur, tonen aan dat Karine Lalieux in Brussel een heus Street Art parcours tot stand wil 

brengen, in navolging van de befaamde striproute. “Daarnaast wil ik ook inspelen op de 

talrijke wensen van erg veel Brusselse kunstenaars voor wie de straat het eerste uitstalraam 

is” voegt Karine Lalieux er aan toe.  

 

« Ik ben heel blij met dit initiatief. Het versterkt de steun maar ook de zichtbaarheid dat de 

Stad Brussel aan dit culturele centrum geeft. Het draagt ook bij aan zijn dynamiek dat ons 

nauw aan het hart ligt, zowel op het gebied van de artistieke creatie als de toegankelijkheid 

voor het publiek” legt Eric De Staercke.  

Marie-Angèle Dehaye is blij met de nieuwe zichtbaarheid waarvan de bibliotheek der Rijke 

Klaren geniet : « ik twijfel er niet aan dat de talrijke lezers deze nieuwe artistieke belichting 

zullen appreciëren die diepgeworteld in het Brusselse stadslandschap ». 
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