
Nieuwe muurschildering fleurt wandelpad langs de
Nederschelde op

Deze week werd Gent opnieuw een muurschildering rijker. Jong graffititalent
Joachim creëerde een werk op de achterzijde van de Arteveldehogeschool aan de
Jongenstragel, het wandel- en fietspad langs de Nederschelde vlak bij het Sint-
Annaplein.

Het idee voor een muurschildering was een initiatief van de Stad Gent in overleg met de
Arteveldehogeschool, die graag een mooi alternatief wou voor de veelvuldig met
ongewenste graffiti bespoten muur. Een volwaardig kunstwerk maakt de stad immers niet
alleen mooier, maar werkt ook preventief tegen illegale taggers. Een absoluut win-
winscenario voor alle betrokken partijen.



In samenspraak met de Stad Gent werd gekozen voor Joachim (voluit Joachim
Lambrechts), een veelbelovende street art kunstenaar uit Lier wiens vrolijke graffiti-
popartstijl de school meteen aansprak. Joachim bouwde de afgelopen jaren een sterke
reputatie op in de internationale street art scene, met muurschilderingen en expo's in
talloze steden, en een vaste galerij in Londen, waar zijn werk te zien is naast kunst van
grootheden als Banksy. Eerder deze maand creëerde hij ook in Oostende nog een werk
voor The Crystal Ship.

Het werk van Joachim op de muur van de Arteveldehogeschool valt op door zijn
kinderlijke spontaniteit. Zijn schildering is aangebracht op 'Mur à l'emporte-pièce', een
eerder kunstwerk dat in 2007 op dezelfde muur is geïnstalleerd door Michel François in
kader van het stadsproject 'Blinde Muren'. Door middel van ronde gaten in de muur
bracht François toen letterlijk de buitenwereld naar binnen in de schoolomgeving en bood
hij de school een uitzicht op de stad en op de maatschappij die haar werkveld vormen.

De Jongenstragel en de Achtervisserij zijn op zich al bijzonder mooi, maar de
fietsers, lopers of wandelaars die er passeren krijgen er nu een knap stukje kunst
bij. De Stad Gent zet graag in op street art: de muurschildering van Joachim is
ondertussen reeds het 94ste legale graffitiwerk in de stad.'

— Annelies Storms, schepen van Cultuur

Een overzicht van alle werken die in Gent te bewonderen zijn is terug te vinden op de
Sorry Not Sorry Street Art Map. Deze kaart is online te bekijken op sorrynotsorry.gent of
in papieren versie gratis verkrijgbaar bij de Stadswinkel, Visit Gent en de Jeugddienst.
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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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