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BABETTE BAKERMANS
Reigerstraat 24

*Het werk van Babette is binnen te bewonderen. Vanwege de
huidige COVID-maatregelen kunnen de tijden van De Foodhall
afwijken.*

In het voormalig Casino-bioscoop pand zit nu foodhall BANK15.
Tijdens de verbouwing van het pand is een 100 jaar oud
heaterdoek gevonden. Een bijzonder vondst aangezien dit soort
decorstukken vaak niet werden gemaakt voor de eeuwigheid.

Babette Bakermans gebruikte het gevonden doek als inspiratie
voor haar muurschildering. Je ziet een fantasielandschap met
elementen van de oude bioscoop om zo de link te leggen met
de vorige functie van het gebouw.
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HEDOF
Markendaalseweg 38

Met het maken van deze Blind Wall neemt Hedof afscheid van
zijn oude werk, wat sinds 2013 op deze muur aan de
Markendaalseweg prijkte.

De nieuw mural was het uitgangspunt voor een limited edition
T-shirt, een samenwerking met de Bredase sneakerstore Epic,
beter bekend als: Blind Walls Epic Stories.

Het T-shirt en de schildering zijn geïnspireerd op de missie van
Blind Walls Gallery: (Bredase) verhalen vertellen door middel van
muurschilderingen. Het ontwerp toont verschillende manieren
om verhalen te vertellen, via telefoon, muziek, tekst, een
vredespijp en een droom.
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STREET ART FRANKEY
Markendaalseweg

Vanaf 2022 stroomt de Nieuwe Mark weer door het centrum. Om
dit te vieren plaatste Street Art Frankey een zon die nooit
ondergaat en die in de avond gaat schijnen. Het idee kwam bij
Franky tot stand middels de vraag: wat doet groen leven?

De installatie is in samenwerking met Green Quays geplaatst –
een meerjarig project waarbij op groene wijze nieuwe invulling
wordt gegeven aan de Singels van Breda.
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ISAKOV
Akkerstraat 16

Toen we de bewoonster van dit huis Annie van Gils vroegen wat
er volgens haar op haar muur moest komen was haar
antwoord: “de Maria Hemelvaartkerk moet terug!”

Isakov heeft de schildering laten inspirerend op de Maria
Hemelvaartkerk, die eind 19e eeuw werd gebouwd op de plek
waar nu de Houtmarktpassage staat. De kerk is ontworpen door
Juriën van Langelaar en wordt gezien als zijn beste ontwerp.

In de jaren 60 werd de kerk gesloten, waarna hij uiteindelijk werd
gesloopt, ondanks buurtbewoners die daar heftig tegen
protesteerden.
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ROB EN ROBIN
Mols Parking

De schildering is gebasseerd op een verhaal van Annie van Gils,
die inmiddels ruim 60 jaar naast de Mols Parking woont. In haar
jonge jaren zorgen de vele bedrijven en ambachten die hier
gevestigd zaten, voor een bijna constante stroom aan
leveranciers en bezorgwagens. Hierdoor mocht Annie niet buiten
op straat spelen.

Hoewel Mols Parking flinke veranderingen heeft doorgemaakt, is
het vandaag de dag nog steeds een drukke plek met veel auto’s
en weinig ruimte voor spel. Ontwerp duo Rob en Robin wisten de



drukte en automobielen in een treffend beeld te vatten dat
duidelijk naar spelende kinderen verwijst.

Bij de muurschildering hoort ook een animatie die middels
Augmented Reality te zien is tijdens onze (wandel)tours.
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DADARA
Nieuwe Ginnekenstraat 1

Het herkenbare digitale laadsymbool op een fysieke muur zorgt
voor verwarring. Kunstenaar Dadara creëerde deze ‘visuele
mindfuck’. Het is een reactie op het feit dat we tegenwoordig
meer kunst via social media zien dan in de realiteit en dat onze
fysieke omgeving steeds meer digitaliseert.
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GINO BUD HOITING
Kloosterplein 20

* Vanwege COVID-19 is het Chassé theater en Holland Casino
tijdelijk dicht. Het is niet mogelijk deze muurschildering te
bekijken.*

Vanuit Chassé Parking loop je door een lange gang waar de
wanden geïllustreerd zijn door Gino Bud Hoiting met een tijdlijn
van het gebouw.

Het gebouw kent een rijke geschiedenis, zo heeft het pand
gefungeerd als klooster, Illustere school, basis van de
Commando Luchtvaart en tot slot het Holland Casino. Het
Holland Casino heeft de Fen Shui filosofie geïntegreerd in het
gebouw. De natuurelementen hout, vuur, metaal en water zijn
door het hele pand terug te vinden.

Kun jij alle elementen terug vinden in het werk van Gino?
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SAM VAN DER WEIJDEN
Poort van Schoenmakers

Sam van der Weijden besloot een muurschildering te ontwerpen
voor zijn afstudeerexpositie aan de kunstacademie, gebaseerd
op de geschiedenis van het pand. Hij kwam er achter dat het
pand vroeger een stadsboerderij was, genaamd ‘Het Wit Lam’.

Helaas kon de muurschildering destijds niet gerealiseerd
worden, omdat het pand in de verkoop ging. Ondertussen werkte
Bredanaar Guus Welten aan een boek over zijn familie historie.
De familie van zijn oma woonde van 1844 tot 1955 op de
stadsboerderij. Tijdens zijn onderzoek stuitte Guus op Sam’s
afstudeerproject. Guus nam contact met Blind Walls Gallery op
en uiteindelijk heeft Sam de muurschildering toch kunnen
realiseren.

De mural bestaat uit een plattegrond van Breda, Demeter de
godin van landbouw en een lammetje.
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HENNING WAGENBRETH
Molenstraat 6

*Het werk van Henning is binnen te bewonderen. De Nieuwe
Veste is elke dag geopend. Kijk voor de juiste tijden op
nieuweveste.nl*

De Nieuwe Veste is bibliotheek, centrum voor kunsten,
taalschool en makers-base in één. In deze culturele markthal
komen mensen met verschillende achtergronden samen. Het
kunstwerk gaat dan ook over inclusiviteit. Woorden in
verschillende talen dienen als ‘conversation starter’ en vormen
kleine verhalen in een groter geheel.

Het ontwerp van Henning Wagenbreth is een hedendaagse
verwijzing naar de oude Egyptische hiëroglyfen. Dit schrift
bestaat uit bijzondere tekens gecombineerd met kleurrijke
afbeeldingen. Tot op de dag van vandaag inspireren de
hiëroglyfen onze beeldcultuur.
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ZENK ONE, MARA PICCIONE,
MONKEYBIRD CREW & NINA
VALKHOFF
Grote Markt

Het project Kerk Binnenstebuiten is een gezamenlijk initiatief van
de Grote Kerk en Blind Walls Gallery. Kunstenaars maken nieuwe
schilderingen voor de bouwschutting, geïnspireerd door het rijke
interieur van de kerk.

Zenk One (Robin Nas) heeft zich laten inspireren door twee
grafzerken in de kerk van Henricus Coerman en Johan
Backx. Henricus is verbeeld als bok, met symbolen die verwijzen
naar reisvaardigheid en het goddelijk licht. Johan is verbeeld als
een leeuw, met daarbij symbolen die staan voor vruchtbaarheid
en kracht. Net als Zenk One haalt Mara Piccione inspiratie uit de
grafzerken. In haar ontwerp benadrukt Mara de woorden 'carpe
diem'. Deze woorden gaan over het leven als individu in het hier
en nu.


