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Een Street-Art wandeling in de Naamsestraat
Brussel, 27 augustus 2015 – In het kader van het ontwikkelingsbeleid van de street-art van
de Stad Brussel zal Karine Lalieux, nu zondag 30/8 om 13 uur, 7 hedendaagse
muurschilderingen inhuldigen in de Naamsestraat. Deze nieuwe muurschilderingen zullen
een grote bijdrage betekenen in het kader van de herdynamisering van de Naamsestraat,
ondernomen door de handelsvereniging en Atrium, het gewestelijke Agentschap voor
handel.
Gedurende één week zullen de artiesten, bijééngebracht door het Collectif Propaganza, aan
hun liften hangen om kleur te brengen in de Naamsestraat. Aangevoerd door Karine Lalieux,
Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, komt dit artistieke project tot stand door de
besluiten die werden opgesteld door Atrium. Het gewestelijke agentschap heeft immers
vastgesteld dat de Naamsestraat mag worden opgefleurd omwille van zijn handelszaken
maar ook voor zijn culturele en historische identiteit.
“Ondanks de serieuze troeven heeft de Naamsestraat veel moeite om de toevloed aan
klanten van aanpalende wijken naar zich toe te trekken” meent Arnaud Texier, CEO van
Atrium Brussels. “Na talrijke onderzoeken bij de handelaars en gebruikers in de wijk is het
idee ontstaan om een stedelijk ontwerp in de Naamsestraat in te voeren. In dit kader heeft
het project Street art-wandeling, bedacht door de Schepen van Cultuur, Karine Lalieux, ons
bekoort door zijn toepasselijkheid en zijn samenhang . Wij hebben dit simpelweg ondersteunt
door onze kennis van de wijk te delen en de Stad Brussel en de mensen van de wijk samen te
brengen.”
De muurschilderingen worden ingehuldigd ter gelegenheid van het evenement “Shop ’n
Music” , een feest dat wordt georganiseerd door de handelaars van de Naamsestraat op
zondag 30 augustus van 12u tot 21u. De artiesten die hebben meegewerkt zullen hun werk
voorstellen om 13 u in aanwezigheid van de vertegenwoordigers van de Stad Brussel
waaronder de Schepen van Cultuur, die zich verheugd op het onthullen van deze nieuwe
kunststukjes.
Vanaf zondag 30 augustus zal het mogelijk zijn om, langs de hele Naamsestraat, de
kunstwerken te ontdekken van Spear, Eyes B, Parole, Kool Koor, Van Tang, Steve Locatelli, en
Nova Dead. “Ik ben zeer blij om deze 7 nieuwe Street art-kunstwerken te mogen plaatsen in
de mooie Naamsestraat die een verbinding maakt tussen de bovenzijde en de benedenwijken
van Brussel. Straatkunst die samenbrengt, is dit niet een mooi symbool?” besluit de Schepen
van Cultuur, Karine Lalieux.
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