Nieuwe Streetart wandeling in het centrum
Brussel, 14 september - In het kader van het Parcours Street Art heeft de Stad Brussel op
woensdag 13 miniatuurbeelden van de Spaanse kunstenaar Isaac Cordal ingehuldigd. Deze
beeldjes versieren nu verschillende gevels in het stadcentrum rondom de Beurs en vormen
er een nieuwe stadswandeling. Dit in samenwerking met het Détours Festival dat van start
ging op 13 september en in teken van de hip-hop cultuur staat. De organisatoren van het
festival, de kunstenaar en de Schepen van Cultuur van Stad Brussel waren woensdagavond
aanwezig.
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In het kader van het Détours Festival werd Isaac Cordaal uitgenodigd door Karine Lalieux, om
werken in de openbare ruimte te plaatsen, met name op de gevel van de Beurs en het Café
van Ancienne Belgique. De kunstenaar, afkomstig uit Galicië, staat bekend om zijn project
"Cement Eclipses". Miniatuurpersonages gekleed in grijze kostuums en gemaakt van cement
worden op onverwachte plekken in de stedelijke ruimte geplaatst. Deze scènes verbeelden
de routine van de hedendaagse samenleving en de eenzaamheid en isolatie eigen aan de
moderne tijd. "Stedelijke kunst bestaat niet alleen uit muurschilderingen maar ook uit
beeldhouwkunst. Ik wil deze diversiteit opnemen in het ‘Parcours Street Art’ dat ik sinds 2014
ontwikkel in de Stad Brussel door middel van projectoproepen en opdrachten voor Belgische
en buitenlandse kunstenaars en nu ook via het systeem van ‘Cartes Blanches’; zoals het
Parcours Oak Oak in de Sint-Katelijnewijk", legt Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de
Stad Brussel, uit.
Het geheel vormt een wandeling die met behulp van een plattegrond, beschikbaar op de
website van de Stad Brussel, afgelegd kan worden. De werken zijn te vinden in de Zuidstraat
57, op de hoek van de Zuidstraat en de Henri Mausstraat, Steenstraat 23, op de
Anspachlaan 69A, in de Beenhouwersstraat 8-10, in de Getrouwheidsgang, in de
Dominicanenstraat 12, in de Prinsengallerij, in de Huidenmarkt en in de Kleine
Beenhouwersstraat 2.
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