
Tegenlicht, een alternatieve route voor, tijdens en
na het Lichtfestival 2018

De etalages van zestien Gentse handelszaken en drie tijdelijk leegstaande
handelspanden vormen dit jaar van 22 januari tot 22 februari een nieuwe
wandelroute in kader van het Lichtfestival.

Nieuw initiatief

De Tegenlicht-wandelroute is een samenwerking tussen het Lichtfestival, PUUR GENT
en de Gentse kunstenaar Bert Verstaen. Die laatste is de bezieler van Graffitilights, een
kunstproject waarin hij kunst met technologie verbindt. Het resultaat zijn echte foto's,
gemaakt zonder Photoshop, maar wel met heel wat lichtmagie en dat extra beetje
verbeelding.



'Het Lichtfestival is er niet enkel voor maar ook door en met Gentenaars. Met de
Tegenlichtroute geven we de kans aan een jonge Gentse kunstenaar Bert
Verstaen om zijn werken te tonen aan een breed publiek. Met zijn foto’s schept hij 
magische beelden op verschillende openbare plaatsen in Gent, zoals de Vooruit
en de Krook.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur, Toerisme en Evemenenten en
voorzitter vzw Lichtfestival

De hot spots

De samenwerking mondt uit in een wandelroute met een twintigtal hot spots. Elke halte is
een vitrine van een bestaand of leegstaand handelspand met indrukwekkende
lightpaintingfoto’s. Alle foto’s belichten typisch Gentse plekjes zoals de Vooruit, cinema
Sphinx, de Krook, de Grindbakken, … De zestien te bezichtigen handelszaken zijn Max
& Ine, Curiosa & Co, Pictro, Zuiderhuis, Giraldo, Carrément, Aravinda Rodenburg, Nicole
Men, Bodydesign, Fin du Jour, Collin wijnen, Marc Cain, Scotch & Soda, Greenway
Foods, Omniatravel en Randstad. De drie tijdelijk leegstaande handelspanden bevinden
zich alle drie in de Brabantdam: de voormalige Braempoort, Gomina en de kunstgalerij te
Brabantdam 54.

Extra licht



De hot spots op de Tegenlicht-wandelroute zijn niet alleen in het donker maar ook
gewoon overdag te zien dit een maand lang van 22 januari tot en met 22 februari. Zo kan
er ook overdag genoten worden van lichtkunst bij de Gentse handelaars.

De Tegenlicht-wandelroute valt een stuk samen met de wandelroute van het Lichtfestival
in de Brabantdam, Sint-Pietersnieuwstraat en Kuiperskaai. Tegenlicht loopt dan wel
verder in het sfeergebied SoGo, specifiek in de Bagattenstraat, Nederkouter en
Universiteitsstraat.

Wandelroute

PUUR GENT en Lichtfestival voorzien een aparte kaart waarop elke deelnemende vitrine
staat aangeduid met wat extra uitleg over de werken. Daarnaast wordt de route en kaart
bekend gemaakt bij het grote publiek via de website en de Facebookpagina van zowel
PUUR GENT als het Lichtfestival.

'Gentse handelaars nemen via PUUR GENT steeds meer actief deel aan grote
evenementen. Dat gebeurde eerder al bij onder andere het Filmfestival Gent. Met
Tegenlicht zorgen de hot spothandelszaken nu voor een mooie aantrekkelijke
aanvulling op het Lichtfestival.'

— Christophe Peeters, schepen van Middenstand en voorzitter PUUR GENT

Informatie
Bart Inghelbrecht, Zakelijk coördinator PUUR GENT, tel. 09 210 10 60, e-
mail puurgent@stad.gent of bart.inghelbrecht@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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