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Inhuldiging stripmuur Léonard in de Marollen
Enkele maanden geleden werd in de Hoogstraat een stripmuur van Peyo’s kleine ketje Steven Sterk
ingehuldigd. Vandaag doet Léonard, de oude geniale uitvinder van Turk en De Groot, zijn intrede in
de Marollen. Zo is er voor alle leeftijden wat! De stripmuur wordt vandaag om 14 uur ingehuldigd
in de Kapucijnenstraat 23a in aanwezigheid van burgemeester Yvan Mayeur, schepen Ans Persoons
(sp.a) en Pascale Peraita, voorzitster van het OCMW.
Nadat Peyo’s kleine held Steven Sterk in juni werd ingehuldigd, is het deze vrijdag de beurt aan de
stripmuur van de oude grijsaard Léonard. De stripmuur ziet het licht op een muur in de
Kapucijnenstraat in de Marollen. Léonard is bekend om zijn eigenaardige uitvindingen die hij steevast
test op Disciple, zijn trouwe metgezel die eigenlijk vooral met rust gelaten wil worden.
Op de stripmuur is onze krak echter geen uitvinder maar schilder, geschapen naar het beeld van
Leonardo Da Vinci. Léonard kiest echter niet voor de vrouw met de raadselachtige glimlach, maar
schildert ons prachtige Justitiepaleis. Zoals de meeste fresco’s uit het stripparcours integreert ook
deze tekening elementen uit de wijk. ‘Daar staan we echt op bij de realisatie van een tekening. We
vinden het belangrijk dat de tekening meer is dan een kopie van een bestaand stripverhaal. We
vragen steeds een originele tekening die speciaal voor de Stad Brussel en haar vele inwoners
ontworpen is’, zegt Ans Persoons (sp.a) bevoegd voor het stripparcours van de Stad Brussel. ‘Vanuit
de Kapucijnenstraat heeft men een indrukwekkend zicht op het Justitiepaleis. Bovendien wordt het
Justitiepaleis verderop in de straat afgebeeld op een andere stripmuur gewijd aan ‘Odilon Verjus’’.
De muur van rusthuis Sint-Gertrude waarop Léonard werd vereeuwigd, is eigendom van het OCMW
van de Stad Brussel. Pascale Peraita, voorzitter van het OCMW zegt hierover: ‘Het OCMW van de
Stad Brussel is verheugd dat er nu op één van haar muren een fresco van het stripparcours van de
Stad Brussel prijkt. Het is een eer om mee te kunnen werken aan de uitbreiding van het parcours en
dit voor het plezier van alle Brusselaars. Bovendien kunnen we zo, via de negende kunst, onze
identiteit en cultureel erfgoed promoten’.
De Stripmuur is 5 meter hoog en 5.5 meter breed. Het is de 53ste stripmuur van het stripparcous en is
gerealiseerd door Urbana. De stripmuur wordt ingehuldigd in aanwezigheid van een klas leerlingen
van de lagere school Gatti de Gamond, burgemeester Yvan Mayeur, schepen Ans Persoons en Pascal
Peraita, voorzitter van het OCMW van de Stad Brussel.
Voor meer informatie kan u contact opnemen met schepen Ans Persoons: ans.persoons@brucity.be.

Inhuldiging stripmuur Léonard
Waar? Kapucijnenstraat 23a – 1000
Brussel
Wanneer ? 11 september 2015 – 14u
In cijfers:
-

Budget: 19.239 €

-

Oppervlakte: 5,5 x 5 m

-

1 week werk

-

3 personen voerden het werk uit
(Urbana)

-

53e stripmuur van het stripparcours

