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ZENK ONE & MARA
PICCIONE
Grote Markt

De Grote Markt is het startpunt voor deze speciale Blind Walls
Date route!

We beginnen bij dé toeristische attractie van Breda: de Grote
Kerk. De kerk wordt flink opgeknapt, waardoor de buitenkant voor
een groot gedeelte is ingepakt. Om te zorgen dat niemand 5 jaar
lang naar een lelijke schutting aankijkt is het project Kerk
Binnenstebuiten in het leven geroepen, 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.
Op dit moment zie je panelen gemaakt door Zenk One (NL) en
Mara Piccione (NL). De bok en leeuw zijn gemaakt door Zenk One
en verbeelden o.a. reisvaardigheid, de hemelse sferen,
vruchtbaarheid en kracht. Piccione raakte geïnspireerd door de
tekst 'Capre Diem', oftewel 'pluk de dag'.
Naast de kerk vind je op de Grote Markt het Stadhuis met z’n
mooie balustrade. Samen met de Grote Kerk zorgt het Stadhuis
ervoor dat koppels kunnen trouwen in het hart van Breda.
Regelmatig zie je in de zomer pas getrouwde stelletjes op de
balustrade staan voor mooie trouwfoto’s.
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JUKKA HAKANEN
Koevoet

In de Koevoetsteeg vind je de muurschildering van Jukka
Hakanen (FI). De schildering is een hedendaagse versie van het
klassieke stilleven. Hakanen haalde o.a. inspiratie uit de
omliggende restaurants.
Het gezegde ‘liefde gaat door de maag’ bestaat niet zomaar.
Veel stelletjes gaan graag romantisch uiteten. Wist je dat niet
alleen Nederlanders deze uitdrukking kennen, maar dat ook veel
andere landen zoals Duitsland, Italië, Engeland en Turkije een
variant op dit gezegde hebben? En wist je dat 87% van de
Nederlanders het aantrekkelijk vinden wanneer hun partner of
date goed kan koken? En dat bijna tweederde van de bevolking
op mensen valt met dezelfde culinaire voorkeuren?



Dan nu de ‘ham’ vraag: hebben jij en jouw partner dezelfde
lievelingsgerechten?
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KELSEY MONTAGUE
Oude Vest 34

Dit is het werk van Kelsey Montague (VS). Een kunstwerk dat je
voor heel even vleugels geeft.
Zes jaar geleden starte Kelsey met haar ‘What Lifts You’ project.
Dit werk nodigt mensen uit voor de vleugels te gaan staan, een
foto te nemen en hun inspiratie te delen via social media met
#whatsliftsyou. Inmiddels zijn haar grote vleugels in diverse
(wereld)steden te zien en zijn celebrities als Taylor Swift groot
fan.
Vergeet je niet om ons ook in jouw foto te taggen?

Kelsey Montague aan het werk in 2017
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STEPHEN ESPO POWERS
Molsparking

Veel mensen uit Breda vinden de Mols Parking een doorn in het
oog. Wij hebben ons best gedaan om de parkeerplaats
interessanter te maken door een flink aantal muurschilderingen
op deze plek te realiseren. Voor de Valentijnsroute zullen we een
paar muurschilderingen op deze parkeerplaats toelichten.
Bij de parkeerautomaten zie je de oranje muurschildering van
Stephen ESPO powers (VS). ESPO maakte deze muurschildering
tijdens de eerste Koningsdag. Hij was nog nooit in Nederland
geweest en wist niets van deze nationale feestdag en vond alle
oranje verklede mensen een beetje vreemd (maar ook leuk). Hij
maakte een praatje met iedereen die hier voorbij kwam. Deze
gesprekken heeft hij weergegeven in kleine illustraties (zoals
bijvoorbeeld de loempia’s van de loempiakraam).
Leuk spel: probeer maar eens te achterhalen waar alle kleine
boodschappen voor staan!

Deze muurschildering is als het ware een liefdesbrief aan de stad.
Daarnaast vindt ESPO dat we de vrouw meer moeten eren,
vandaar de tekst ‘Queensday anyday’.
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HEDOF
Molsparking

Wanneer je via de parkeerplaats richting de Akkerstraat loopt
kom je eerst nog langs de muurschildering van Hedof (NL).
Het is een muurschildering met vrolijke kleuren, maar wanneer je
goed kijkt zie je een huilend meisje en bospaapje en een
paradijsvogel met haar ogen dicht. De Bredase illustrator wilt met
de schildering mensen bewust maken op de ontbossing van
regenwouden voor palmolie-plantages. Als het zo doorgaat
verdwijnt het leefgebied van heel veel dieren, zoals de dieren die
je op de schildering ziet.
De schildering laat zien dat we niet alleen elkaar lief moeten
hebben, maar ook dieren en de natuur!
Er zijn nog meer muurschilderingen te ontdekken op de
Molsparking. Ga een keer mee op wandeltour met een van onze
gidsen en ontdek alle bijzondere verhalen.
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ISAKOV
Akkerstraat 16

Deze muurschildering gemaakt door Isakov (UA) is een ode aan
de Maria Hemelvaartkerk. Het ontwerp is geïnspireerd op de kerk,
die eind 19e eeuw werd gebouwd op de plek waar nu de
Houtmarktpassage staat. In de jaren ’60 werd de kerk gesloten,
waarna zij uiteindelijk werd gesloopt, ondanks buurtbewoners die
daar heftig tegen protesteerden.
Onlangs is deze kerk nog verkozen tot de 'mooiste gesloopte
kerk van Nederland', een nogal illustere eer vinden wij zelf, dat
alsof je ex je belt en zegt dat jij haar leukste partner was. Erg lief,
maar je hebt er niet veel (meer) aan.
De kerk is nog steeds een populaire locatie om te trouwen.
Gemiddeld kost een huwelijk 15.000 euro en vinden de meeste
huwelijken in de lente en zomer plaats. Sparen dus!
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MAIKKI RANTALA
Akkerstraat

In dit straatje vind je twee muurschilderingen. De eerste
schildering is van Maikki Rantala (FI). Het verhaal van deze
muurschildering gaat terug tot de 19e eeuwse horeca school die



gevestigd zat achter de Sint Joostkapel. Het gebouw is
halverwege de 20e eeuw afgebroken. Rantala refereert hieraan
met een verscheidenheid aan keramiek serviesgoed in
traditioneel Nederlandse, Spaanse, Italiaanse, Chinese,
Arabische en zelfs de Finse stijl.
Wist je dat kok Rudolph van Veen (bekend van o.a. 24 Kitchen)
hier de koksopleiding heeft gevolgd? Hij studeerde af als beste
leerling. In 2010 kreeg hij de titel Meester Patissier.

96

TWEE MUIZEN
Akkerstraat

Wanneer je richting de Ginnekenstraat (de winkelstraat) loopt
vind je de muurschildering van Twee Muizen (ES). Dit zielige
verhaal gaat over zelfliefde en acceptatie.
De vrouw die je ziet is de Bredase Maria van Antwerpen, geboren
in 1719. Maria meldt zich aan bij het leger door zichzelf te
verkleden als het zelfbedachte (mannelijke) personage Jan van
Ant. Zonder problemen neemt het leger 'Jan' in dienst. Helaas
wordt Jan herkent door een voormalig werkgever. Jan wordt
gearresteerd, veroordeeld en verbannen uit alle andere
garnizoenssteden. Maria gaat na het proces weer als vrouw door
het leven, tot ze Cornelia Swartenberg leert kennen. Ze haalt
Maria over om als man met haar trouwen. Helaas blijft het noodlot
Maria achtervolgen. Ze wordt opnieuw herkend en opgepakt.
Maria keert uiteindelijk terug naar Breda waar ze in armoede op
62-jarige leeftijd overlijdt.
De naald verwijst naar Maria’s eerste vermomming als
kleermaker, de ringen zijn een verwijzing naar haar twee mislukte
huwelijken.
En de vogel? Die staat symbool voor vrijheid. Iets wat vroeger en
nu nog steeds niet vanzelfsprekend is.
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STREET ART FRANKEY
Markendaalseweg

Een zon die nooit onder gaat… Street art Franky heeft dit werk
gemaakt ter ere van de groene kader bij rivier de Mark. De rivier is
10 jaar geleden weer teruggekeerd in het binnencentrum van
Breda. De groene kaders zijn een onderdeel van een project om
de biodiversiteit te bevorderen en de hittestress op de stad te



verminderen.
Waarom is dan gekozen voor het plaatsen van een zon, vraag je
je wellicht af? Licht zorgt er o.a. voor dat groen kan leven!
Deze zon blijft schijnen, ook wanneer het nacht is. Een
avondwandeling langs de Mark is nog nooit zo romantisch
geweest.
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RUTGER TERMOHLEN
Rozemarijnstraat

De muurschildering aan de Rozemarijnstraat is gemaakt door
Rutger Termohlen (NL). De schildering is een ode aan tattooshop
Bunker. In 2017 bestonden ze 16 jaar en om dit te vieren heeft
Blind Walls Gallery het team van Bunker uitgedaagd
verschillende ‘flash tattoos’ te tekenen. Het was aan Rutger,
tevens ook tatoeëerder bij Bunker, om de tekeningen in groot
formaat tot leven te brengen.
Tattoo’s… je houdt ervan of niet. Toch is het dé ultieme
liefdesverklaring om de naam van een geliefde te laten
vereeuwigen op je lichaam. Heb jij een naam van een geliefde
op je lichaam staan?
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FRAU ISA
Middellaan

Als je aan Valentijnsdag denkt, dan denk je natuurlijk aan
chocola! Dit werk aan de Middellaan gemaakt door Frau Isa (AT)
is een ode aan de beroemde chocoladefabriek Kwatta.
Het 16-meter hoge tweeluik toont een Kwatta soldaatje en een
Kwatta meisje (verderop in de straat). Vanaf eind 19e eeuw stond
hier in de buurt de fabriek die de allereerste gewikkelde
chocoladerepen maakte. Op de wikkels van de repen stonden
soldaatjes afgebeeld, deze konden als zegels gespaard worden
voor een gratis reep of een tinnen soldaatje.
Het grootste gedeelte van het Kwatta personeel bestond uit
jonge meisjes, beter bekend als de Kwatta meisjes. Wanneer de
Kwatta meisjes klaar waren met werken stonden dikwijls jongens
van de nabijgelegen Etna fornuizen fabriek verliefd toe te kijken.
Tijdens de officiële onthulling van de schilderingen op 18-8-2019,
was ook een origineel Kwatta meisje aanwezig, Corry
Dieckmann.
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RUTGER TERMOHLEN
Potkanstraat

In dit steegje zie je verschillende muurschilderingen van
Anti-Held (NL), Joren Joshua (NL), Daniel van de Haterd (NL) en
Rutger Termohlen (NL). De werken zijn speciaal gemaakt om de
Potkanstraat visueel te verbeteren.

Termohlen heeft de mooie dame omgeven door waterplanten en
een octopus. Deze vissersvrouw kijkt weemoedig uit over de
haven waar haar geliefde is vertrokken. De liefde is tevens ook
een verwijzing naar de Hoge Brug. Sinds een aantal jaar hangen
stelletjes een liefdesslotje aan deze brug, waarna ze de sleutel in
het water gooien.
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JOREN JOSHUA
Potkanstraat

In dit steegje zie je verschillende muurschilderingen van
Anti-Held (NL), Joren Joshua (NL), Daniel van de Haterd (NL) en
Rutger Termohlen (NL). De werken zijn speciaal gemaakt om de
Potkanstraat visueel te verbeteren.
Dit feestende duo, met een drankje en een bitterbal in de hand,
brengt een ode aan het Bredase uitgaansleven dat hier sinds de
jaren ’60 floreert.
Dit was de laatste muurschildering! Zin in een nieuwe date?
Wellicht kunnen jullie de volgende keer samen onze Blind Walls
Gallery puzzel maken! Uiteraard wel op een gepaste afstand...
 Fijne dag en veel liefde toegewenst namens het Blind Walls
Gallery team


