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Persbericht

Een nieuwe website voor het Street Art Parcours van de Stad Brussel

Brussel, 14 november – Voortaan vindt u het Street Art Parcours 
van de Stad Brussel online op parcoursstreetart.brussels. Deze 
nieuwe website verzamelt een honderdtal kunstwerken rond 
spontane stedelijke kunst of gerealiseerd in samenwerking 
met Karine Lalieux, Schepen van Cultuur van de Stad Brussel, 
initiatiefneemster van het parcours. De website biedt de 
mogelijkheid om Street art-wandelingen uit te stippelen en te 
informeren over de nieuwste realisaties inzake stedelijke kunst op 
het gemeentelijke grondgebied. 

« Zoals Brussel bekend is om zijn stripparcours wens ik dat ze 
ook bekend wordt om de  Street Art Parcours.  Daarom steun 
ik de stedelijke kunst en voorzie ik extra projecten op de muren 
van de Stad Brussel » verklaart Karine Lalieux. « Op minder dan 
4 jaar tijd zagen tientallen muurschilderingen het daglicht in alle 
uithoeken van de stad en dit in samenwerking met Brusselse en 
Belgische artiesten maar ook steeds meer buitenlandse artiesten 
werken mee » voegt de Schepen van Cultuur hier aan toe. Op de 
website kan men o.a. de werken ontdekken van Shake, Defo, H.M.I, 
Steve Locatelli, Parole en Eyes-B als Belgische artiesten, maar ook  
Elian, Kashink, Gola Hundun, Sainer en L’Atlas als internationale 
gasten. Momenteel werden er een dertigtal projecten uitgewerkt 

waaronder sommige meerdere werken omvatten zoals de wandelingen van Oak Oak en Isaac 
Cordal. Meerdere kanalen werden ingeschakeld : projectoproepen, bestellingen, wild cards, 
samenwerkingen met organisatoren (Kosmopolite Art Tour van Farm Prod, het Détours Festival, 
Interfaces de Urbana, de Naamse straat met Propaganza…) en natuurlijk de M.U.R Brussels en 
de muren voor vrije expressie. Na een oproep aan de eigenaars werd duidelijk welke muren 
mogelijk beschikbaar zijn voor nieuwe projecten. Buiten de privé-eigenaars zijn ook meer en 
meer muren van openbare instellingen beschikbaar zoals bij het Instituut Anneessens-Funck, 
de Vrije Universiteit van Brussel, het ACV en binnenkort het Portalis-gebouw waar het Parket 
van de Procureur des Konings is ondergebracht. 

Op de website worden de 
bestaande werken op een 
interactieve kaart getoond. Zo kan 
men wandelingen uitstippelen 
aan de hand van verschillende 
criteria (kunstwerken, artieste,  
duur, wijken ) te voet, per fiets, per 
auto of via het openbaar vervoer. 
De website is reactief en maakt 
gebruik van populaire apps voor 
geolocatie om de bezoekers 
door de stad te loodsen. Deze zal 
regelmatig worden aangepast met de recente actualiteiten rond Street Art in de Stad Brussel. 
De tool is zowel handig voor de liefhebbers als voor de artiesten. 

Meer info op : www.parcoursstreetart.brussels


