
Coming World x Remember Me: Draag je beeldje
bij

Van 14 februari tot en met 1 maart 2018 kan je in Gent een kleibeeldje maken voor
de vrede. Kinderen met hun (groot-)ouders, gezinnen, groepjes collega’s,
enzovoort: iedereen is welkom in het Gentse Vredeshuis. Uiteindelijk zullen maar
liefst 1.300 Gentse beeldjes mee vorm geven aan een grootse land art installatie in
Ieper. De beeldjes symboliseren de slachtoffers van de Eerste Wereldoorlog.

Project Coming World x Remember Me (CWXRM)

Het project Coming World x Remember Me startte al in 2014. Tijdens het project maken
duizenden mensen, verspreid over Vlaanderen en de rest van de wereld, 600.000
beeldjes uit klei die samen een  grote ‘land art installatie’ zullen vormen in Zillebeke bij
Ieper. Daarbij staat elk beeldje voor een van de 600.000 slachtoffers die in België het
leven lieten tijdens de Eerste Wereldoorlog. 



Bij elk beeldje hoort ook een dogtag, het universele identificatiesysteem voor
frontsoldaten. Op die dogtag staat een slachtoffernaam én de naam van de maker. Alle
dogtags zullen verzameld worden in een doorzichtige urne in de installatie.

Waarom in Gent?

Om de doelstelling van 600.000 beeldjes te halen organiseert CWXRM ateliers op
verplaatsing. Het Gentse atelier is een van de sluitstukken van de mobiele ateliers van
het kunstproject. Van 14 februari tot 1 maart 2018 verwacht Gent iedereen om zijn eigen
beeldje te komen boetseren en mee te bouwen aan dit bijzondere kunstwerk.

'100 jaar na de Eerste Wereldoorlog zetten we in Gent de vrede centraal. Met dit
project engageren we ons om 1.300 beeldjes te maken, om toe te voegen aan de
indrukwekkende kunstinstallatie CWXRM. Door de naam van de Gentse makers
van de beeldjes te verbinden aan de naam van een slachtoffer van de Eerste
Wereldoorlog, verenigen verschillende nationaliteiten en generaties zich in de
herdenking. Daarmee wijzen we niet alleen op de zinloosheid van oorlog, maar
vooral op het belang van vrede.'

— Tine Heyse, schepen bevoegd voor Internationale Solidariteit

Gent viert in 2018 het 100-jarige einde van de Eerste Wereldoorlog en zet daarbij de
vrede centraal. Via het themajaar ‘Gent: strijd mee voor vrede’ roept de stad burgers op
om zelf aan de slag te gaan. Talrijke activiteiten van diverse Gentse organisaties
stimuleren die oproep. Het project CWXRM past perfect in dat plaatje.

Praktisch

http://persruimte.stad.gent/images/266642


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.

Een sessie neemt ongeveer 30 minuten in beslag en kost vijf euro per deelnemer. De
helft van de opbrengst gaat naar het goede doel, de andere helft dekt de onkosten van
het kunstproject zelf. Zelf een beeldje bijdragen kan in het Vredeshuis, Sint-Margrietstraat
9, 9000 Gent, op onderstaande data. Het atelier is vrij toegankelijk tijdens de
openingsuren, groepen geven best vooraf een seintje.

Woensdag 14 en donderdag 15 februari 2018 van 9 tot 17 uur
Vrijdag 16 februari 2018 van 9 tot 19 uur
Zaterdag 17 februari 2018 van 10 tot 17 uur
Woensdag 21 februari februari 2018 van 12.15 tot 17 uur
Vrijdag 23 februari 2018 van 16 tot 19 uur
Zaterdag 24 februari 2018 van 10 tot 17 uur
Woensdag 28 februari 2018 van 12.15 tot 17 uur

 
Informatie
Marc Blansaer, Dienst Internationale Relaties en Netwerken, tel. 09 233 42 95, e-mail
vredeshuis@stad.gent - www.strijdmeevoorvrede.gent

Bevoegd

Mevrouw Tine Heyse
Schepen van Milieu, Klimaat, Energie en
Noord-Zuid, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 30
e-mail: schepen.heyse@stad.gent
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