
Route Start
Winter Route Akkerstraat 16
12 muren • 3 km • centrum



105

ISAKOV
Akkerstraat 16

Leuk dat je op pad bent om de Blind Walls Gallery te ontdekken!
Hopelijk heb je je warm aangekleed en ben je ready to go! Je
staat nu bij de eerste mural van deze route.

Deze muurschildering, gemaakt door Isakov, 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 de kerk nog verkozen
tot de 'mooiste gesloopte kerk van Nederland', een nogal
illustere eer vinden wij zelf.

Aanschouw jij dit werk momenteel ook in winterse sferen? Vorig
jaar was dit namelijk wel zo!
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TWEE MUIZEN
Akkerstraat

TweeMuizen klinkt als een kunstenaarsduo uit Nederland, toch?
Dit kunstenaarsduo komt echter uit Barcelona en hebben in 2019
deze mural gemaakt in het kader van de 'Maand van de
Geschiedenis'. Het thema van 2019 was Zij/Hij waarmee
onderzocht werd hoe genderverschillen historisch zijn gevormd.
Samen met het Stadsarchief Breda deden we onderzoek naar het
verhaal van Maria van Antwerpen, die zich voordeed als Jan van
Ant.

De Bredase Maria van Antwerpen schreef zich in bij het leger als
Jan van Ant (vrouwen mochten in die tijd niet dienen in het leger)
en trouwde zelfs tweemaal met een vrouw. Op een dag werd ze
herkend als Maria van Antwerpen en veroordeeld door de
krijgsraad voor ‘zeer groove en hooggaande falsiteiten’ en ‘het
bespotten van de goddelyke en menschelyke wetten’ en
verbannen uit Brabant.

De vogel op het tweede rolluik verbeeldt vrijheid, vrijheid die
iedereen vandaag de dag zou moeten hebben, maar nog niet
altijd vanzelfsprekend is.
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AKACORLEONE
Bleekstraat

Het werk van de bekende street-artist AKAcorleone is in steden
over de hele wereld te vinden. Deze muurschildering in de
Bleekstraat is een visuele interpretatie van de hedendaagse
consumptiemaatschappij. De schildering bevat een verborgen
boodschap van Kruella d’Enfer, zij hielp in 2015 mee met de
uitvoering van het werk.

Na 5 dagen schilderen in de kou was het werk van AKAcorleone
nog niet helemaal gereed. Kruella besloot met zijn spuitbussen
stiekem het laatste deel van de muur te verfraaien.

Fun fact! Je kunt van deze muurschildering ook een paar sokken
kopen, ideaal voor deze koude periode en de feestdagen ;-)
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ARON VELLEKOOP
Concordiastraat

Aron Vellekoop is een ware ambachtsman in het digitale tijdperk,
maar moest voor deze print toch echt de computer hanteren.
Een bestand van 8 gb verbeeldt het thema mobiliteit op de gevel
van de oudste parkeergarage van de stad (1968). Kun jij de
typisch Bredase elementen in het werk vinden?

Illustrator en graficus Aron Vellekoop León werd geboren op
Fuerteventura, groeide op op de Veluwe, studeerde aan
AKV|St.Joost in Breda en werkt tegenwoordig vanuit Amsterdam.
Zijn strakke geometrische vormen zijn vast beïnvloed door
Nederland, terwijl zijn Spaanse roots terugkomen in zijn
kleurenpalet.
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DADARA
Nieuwe Ginnekenstraat 1

Kunstenaar Dadara creëerde een ‘visuele mindfuck’, 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.



De schildering van het herkenbare ‘laad symbool' op een fysieke
muur zorgt voor verwarring. Opmerkingen als ‘dat is toch
Photoshop?’ En ‘de afbeelding laadt niet’ kwamen al
voorbij. Kijkers met een scherpe blik zien misschien nog andere
betekenissen, zoals de vorm van de rotonde op het plein, die
eigenlijk geen rotonde is. Het stilstaan van de maatschappij door
het corona-virus was een andere inspiratie tijdens het
maakproces.

Welke betekenis zie jij in het werk van Dadara?

“De realiteit heeft nog altijd meer pixels dan je smartphone, maar
wat als de technologische realiteit in de toekomst meer pixels
dan de realiteit heeft, maakt dat die realiteit dan ook échter? Dit
lijkt hét moment om goed te kijken naar de waarde van al die
verschillende realiteiten voordat alles één grote mixed reality
wordt…”
- Dadara
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ZENK ONE
Picenistraat

De muurschildering is een ode aan Godevaert Montens,
burgemeester van Breda tijdens de 80-jarige oorlog. Hij staat
bekend vanwege zijn heldhaftig gedrag tijdens de Furie van
Haultepenne. Zenk One verbeelde dit verhaal op een bijzondere
manier. Een prent (waarop de burgemeester is afgebeeld met
herkenbare hoed met grote pluim) en tekening uit het
stadsarchief waren leidraad voor de schildering.

Tijdens de Furie van Haultepenne klommen Spaanse soldaten
over de stadsmuur van Breda om deze in te nemen.
Burgemeester Godevaert verdedigde de stad samen met een
burgerleger. Na hevige straatgevechten lukte het de Spanjaarden
toch om de stad over te nemen. Er werd geplunderd, gemoord
en gebrandschat. Vrijwilligers moesten de stoffelijke
overschotten van 400 à 500 dode burgers opruimen.
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COLLIN VAN DER SLUIJS
Concordiaplein

Bredanaar Abraham de Winter was eind 19e eeuw één van de
populairste komieken van het land. Met zijn solo-optredens
wordt Abraham beschouwd als de voorloper van het huidige
cabaret. Met zijn ‘karakterkomiek’ imiteerde hij verschillende
personages zoals straatvegers en marketkoopmannen.

Geïnspireerd op dit verhaal heeft Collin van der Sluijs (NL) een
muurschildering gemaakt achter de voormalige
Stadsschouwburg Concordia. In zijn schildering heeft Collin een
zanglijster afgebeeld. Net zoals Abraham staat de zanglijster
bekend om zijn imitaties.
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STREET ART FRANKEY
Markendaalseweg

Rivier de Mark is 10 jaar geleden met de realisatie van de Haven
weer terug in het binnencentrum van Breda. Het einde van het
project is in zicht, waarbij vanaf 2022 het volgende deel van de
rivier wordt uitgegraven tot aan de Fellenoordstraat. Onderdeel
van de Nieuwe Mark zijn de groene kades die de biodiversiteit
bevorderd en de hittestress moet verminderen.

Voor dit werk vroeg Street Art Franky zich af: Wat doet groen
leven? Dat is natuurlijk de zon! Om het groen aan de kades te
laten groeien plaatste Street Art Franky een zon die nooit
ondergaat en gaat schijnen wanneer het nacht is.
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LEVI JACOBS
Nieuwstraat 20

Levi Jacobs liet zich voor deze schildering inspireren door het
dubbelportret van Alida en Annie en de voormalige functie van
het Liefdesgesticht. Op de schildering is een meisje afgebeeld in
een schooluniform, iets dat destijds gebruikelijk was. Onder haar
arm draagt ze een boek, een verwijzing is naar de
huishoudschool voorheen gelegen tegenover deze schildering.
Het boek symboliseert het opdoen van kennis.



Levi Jacobs is een illustrator gevestigd in Rotterdam. Zijn stijl is
zeer herkenbaar door het gebruik van kleuren en texturen die een
verfrissende escapistische kwaliteit hebben.
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STUDIO SLURP
Markendaalseweg 48

Toen een jonge Koningin Beatrix in 1981 besloot om haar
allereerste Koninginnedag te vieren in Breda, gingen er al snel
geruchten dat honderden jongeren van plan waren hier tegen te
demonstreren. Toenmalig burgemeester van Breda, Willem
Merkx, was bang dat het uit de hand zou lopen en besloot
daarom om op de vroege ochtend van 30 april mensen
preventief op te laten pakken, nog voor er sprake was van
ordeverstoring.

Deze schildering werd gemaakt tijdens De Maand van de
Geschiedenis 2020, met het thema ‘protest’, waarvoor de
studenten onderzoek deden bij het Stadsarchief Breda. De
locatie van de schildering is het nieuwe BN de Stem kantoor, het
voormalige politiebureau.
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ZEBU
Achterom 17

Het Berlijnse kunstenaarsduo ZEBU liet zich inspireren door de
rijke geschiedenis van de tegenover gelegen Galerie Ecker. De
figuratieve elementen in de schildering verwijzen naar de
geschiedenis van dit monumentale pand.

Tot 1912 was hier een tapijtfabriek gevestigd. Later trok Bredase
beeldhouwer Hein Koreman in dit pand. Hij ontwierp het
oorlogsmonument ‘De Vlucht’, tegenwoordig te zien in het
Valkenberg park.

Aan de linkerzijde werkt een karakter aan een abstracte sculptuur.
Dit is een verwijzing naar de huidige functie van het gebouw, een
galerie en atelierruimte met veelal beeldhouwers.

Wat ontdek jij nog meer in de schildering?
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ZENK ONE, MARA PICCIONE,
MONKEYBIRD CREW & NINA
VALKHOFF
Grote Markt

‘KERK BINNENSTEBUITEN’
De Grote kerk inspireert! 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.

‘INSPIRERENDE GRAFZERKEN’

Zenk One (Robin Nas) heeft zich laten inspireren door de twee
grafzerken van Henricus Coerman en Johan Backx, te vinden in
de kerk.

Robin verbeeld Henricus als een bok, met symbolen die
verwijzen naar reisvaardigheid, hemelse sferen en het goddelijk
licht. Johan is verbeeld als ‘zittende’ leeuw, met daarbij
symbolen, die staan voor vruchtbaarheid en kracht.

Net als Zenk One haalde Mara Piccione inspiratie uit
verschillende grafzerken in de kerk.“In mijn ontwerp hebben de
abstracte vormen een symbolisch karakter; ik benadruk meer de
spreuk Carpe diem dan Memento Mori. Daar waar Memento Mori
gaat over vergankelijkheid, gaat Carpe Diem over het leven als
individu in het hier en nu; iets dat meer in deze tijd thuis hoort”

MonkeyBird Crew liet zich inspireren door florale ornamenten die
zichtbaar zijn op de marmeren harnassen in de Prinsenkapel en
de fleurige gewelfschilderingen. Zij hebben dit in hun werk
verbeeld door de kleding van de aap en de vogel te bedekken
met diverse planten en bloemen. Opvallend aan het werk is de
verwoeste architectuur op de achtergrond van de schildering.

Nina Valkhoff vond haar inspiratie in twee dieren die in de kerk te
vinden zijn: de leeuw en het lam. De leeuw staat voor kracht,
macht en krijgshaftigheid. Het lam symboliseert onschuld en
wordt binnen het christendom gezien als de drager van de
zonden van de mens. Nina speelt in haar werk met deze
symboliek door de dieren even groot af te beelden, hierdoor



vervalt de scheidslijn tussen prooi en roofdier.

Dit project is tot stand gekomen met steun van de Gemeente
Breda, BredaMarketing en het Ondernemersfonds Breda.


