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Blind Walls Gallery, innovatieve winnaar Brabantse Erfgoedprijs 2017 
 
Tilburg, 5 oktober 2017 - Na een periode van een half jaar is de winnaar van de Brabantse 
Erfgoedprijs 2017 vanavond bekend gemaakt in het Duvelhok te Tilburg. Uit 72 inzendingen is 
Blind Walls Gallery verkozen tot de winnaar van de Brabantse Erfgoedprijs 2017.  
 
Henri Swinkels, gedeputeerde Leefbaarheid en Cultuur en juryvoorzitter van de Brabantse 
Erfgoedprijs 2017, overhandigde de prijs bestaande uit € 10.000,- ter investering van de ontwikkeling 
van het project en een begeleidingstraject van Erfgoed Brabant. Het project Blind Walls Gallery werkt 
aan een nieuw stadsgezicht voor Breda. Dit doen zij met muurschilderingen die zijn gebaseerd op de 
rijke historie van de stad. Met een website, applicatie en rondleidingen kan iedereen de 60 
gerealiseerde muurschilderingen door heel Breda bewonderen.  
 
Uit de 72 projecten werden uiteindelijk drie projecten genomineerd door de jury, waarna het publiek 
de beslissende stem kon uitbrengen. In totaal werd er 4191 keer gestemd door het publiek. Daarvan 
gingen maar liefst 1698 stemmen naar Blind Walls Gallery. 
 
Erfgoedverhaal voor breed publiek 
Het jury commentaar luidde als volgt: “Blind Walls Gallery geeft een creatief en verrassend antwoord 
op de stedelijke uitdaging van lege, blinde muren, die de stad een grijs en grauw uiterlijk geven. 
Gerenommeerde kunstenaars worden ingezet om minder fraaie plekken in de stad Breda weer een 
fris aanzien te geven, met de rijke historie van de stad als inspiratiebron. Een groeiend aantal 
muurschilderingen vertelt zo op laagdrempelige en esthetisch aantrekkelijke wijze het kleine en grote 
erfgoedverhaal van Breda aan een breed publiek. Door samen te werken met verschillende 
belanghebbenden ontstond een spannende cross-over tussen erfgoed en anti-graffitibeleid in de vorm 
van hedendaagse verbeelding. De jury moedigt het project aan om het veelomvattende verhaal van 
Breda door de tijd heen in nieuwe muurschilderingen nog duidelijker over het voetlicht te brengen.” 
 
Over de Brabantse Erfgoedprijs 
Toen en toekomst reiken elkaar de hand. Dat is de achtergrond van de Brabantse Erfgoedprijs; een 
tweejaarlijkse prijs die zich richt op het stimuleren van vernieuwing en ontwikkeling in de regionale 
erfgoedsector. Een prijs die bestemd is voor projecten en activiteiten die erfgoed op een innovatieve 
manier toegankelijk maken voor een breed of nieuw publiek. Door nieuwe vormen van samenwerking 
met andere sectoren ontstaan verrassende verbindingen waarbij erfgoed het vertrek- of eindpunt is. 
 
 
De Brabantse Erfgoedprijs is een initiatief van Erfgoed Brabant in nauwe samenwerking met de 
Provincie Noord-Brabant.  
 
 
TOT IN 2019! 


