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Nieuwe muurschildering Bij Sint-Jacobs eerste
in Lam Gods-reeks

In 2020 brengt Gent met het cultureel-toeristische themajaar 'OMG! Van Eyck was
here' een jaar lang hulde aan Jan Van Eyck. De Stad Gent nodigde daarom een
aantal internationale topartiesten uit om de binnenstad op te fleuren met een
kunstwerk dat geïnspireerd is op het Lam Gods. De Argentijnse kunstenares
Hyuro mocht de spits afbijten.

Hyuro maakt muurschildering voor Bij Sint-Jacobs

De streetartkunstenaars zullen in de loop van het jaar en begin 2020 verschillende muren
onder handen nemen. Deze week was het de beurt aan de Argentijnse kunstenares Hyuro
(Tamara Djurovic). Hyuro staat bekend om haar droomachtige, surrealistische composities
waarin vrouwen vaak de hoofdrol spelen. De zachte kleuren in haar werk geven haar picturale
stijl een intieme en delicate sfeer. Ook voor haar interpretatie van het Lam Gods op de gevel van
antiekzaak Dino Antiques bleef ze trouw aan haar herkenbare stijl.
Het laken dat op het kunstwerk van Hyuro te zien is, legt de link met de rijke stoffen en
gewaden die ook op het Lam Gods terugkomen. Het bloemenmotief is dan weer een knipoog
naar de botanische pracht op het altaarstuk. Hyuro verwerkt in haar werken graag een politieke
boodschap en dat is deze keer niet anders. Met deze 'mural' wil ze de vluchtelingenproblematiek
en de manier waarop beleidsmakers daarmee omgaan aankaarten.

Lam Gods-streetart
Naast Hyuro zegden ook andere grote namen toe om een streetartkunstwerk te maken
geïnspireerd op het wereldberoemde altaarstuk van de gebroeders Van Eyck. De Argentijnse
muurschilder Francisco Diaz Scotto, beter bekend als Pastel, reist op 31 augustus 2019 naar
Gent om de achtergevel van Kuiperskaai 14 te transformeren.
In het voorjaar van 2020 is het de beurt aan talent van eigen bodem. Stefaan De Croock - alias
Strook - maakt een kunstwerk met onder andere gerecupereerd hout uit de verbouwingen van
de Sint-Baafskathedraal, de thuis van het Lam Gods. Voor het overige materiaal doet de
Belgische kunstenaar een oproep aan de Gentenaar. Wie verweerd, vol hout van oude deuren,
vloeren, poorten of dergelijke kwijt kan, kan contact opnemen via stefaan@strook.eu.
Iets verder van huis maakt de Spaanse artiest Isaac Cordal een beeldje geïnspireerd op een
figuur van het Lam Gods. Vijftien van die beeldjes zullen verspreid worden over de stad en op
gevels geplaatst worden.

'Zijn sculpturen zijn al terug te vinden in steden als Londen, Berlijn, Parijs en
Barcelona. Een indrukwekkend lijstje waar Gent binnenkort ook bijhoort.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Naast eerder vernoemde kleppers zullen nog een aantal streetartkunstenaars in het kader van
'OMG! Van Eyck was here' hun creativiteit loslaten op Gent. Zij worden in het najaar
bekendgemaakt.

Lees meer over het themajaar 'OMG! Van Eyck was here'
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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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