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Monkey Bird Crew maakt muurschildering op
achtergevel Handelsbeurs

Met het kunstwerk 'La Sonate du Canal' (De Kanaalsonate) brengt het Franse duo
Monkey Bird Crew een ode aan Van Eyck en het Lam Gods. Eerder gingen
straatkunstenaars Hyuro, Pastel, Isaac Cordal, STROOK en Bosoletti hen voor. De
kunstwerken kaderen in het themajaar 'OMG! Van Eyck was here'.
Het werk 'La Sonate du Canal' is vanaf 4 september te zien op de achtergevel van de
Handelsbeurs (aan de overkant van het water aan de Ketelvest). Monkey Bird Crew legt de link
met muziek en instrumenten van in de tijd van het Lam Gods en Van Eyck. Het monumentale
Handelsbeursgebouw, waarin Handelsbeurs Concertzaal gevestigd is, sluit feilloos aan bij dat
thema. Voorafgaand werden de 14 en 18 meter hoge binnenwanden van de achtergevel van het
gebouw, waarop de kunstenaars aan de slag gingen, volledig zwart geschilderd.

'Met 'La Sonate du Canal' breidt het arsenaal van streetart in Gent verder uit
met een prachtig werk. Voor het Van Eyck-jaar werden 4 murals geïntegreerd
in de OMG! Seven Senses Tour. Ook het werk van STROOK en de beeldjes
van Isaac Cordal maken deel uit van de tour die nog tot 31 oktober loopt en
hernomen wordt in het voorjaar van 2021.'
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Monkey Bird Crew bestaat uit het Franse duo Louis Boidron en Edouard Egéa. Ze laten zich
voor hun tijdloze muurschilderingen inspireren door mythologie en alchemie. De betekenis van
hun naam hangt samen met de symbolische apen en vogels die steeds terugkeren in hun
werken. De aap staat voor realisme, de vogel voor dromen, en samen vertegenwoordigen ze de
twee gezichten van de mensheid. Het kunstenaarsduo is gevestigd in Parijs en maakt over heel
de wereld grootschalige schilderijen van zwart-wit contouren van mythische dieren met een
gouden accent.

OMG! Seven Senses Tour
Naast Monkey Bird Crew lieten ook andere grote namen zoals Hyuro, Pastel, Isaac Cordal,
STROOK en Bosoletti hun creativiteit los op de stad. In augustus 2019 maakte de Argentijnse
Hyuro een muurschildering in de buurt van Sint-Jacobs. Nog geen maand later zakte
landgenoot Pastel naar Gent af om de achtergevel van Kuiperskaai 14 te transformeren. Begin
2020 maakte de Spaanse artiest Isaac Cordal een moderne interpretatie van Adam en Eva en
verspreidde 15 paar miniatuurbeeldjes over de hele stad. Sinds eind mei prijkt een tweeluik van
STROOK, dat gemaakt werd met gerecupereerd hout, in de Braderijstraat. In juli maakte de
Argentijnse Bosoletti een muurschildering in de pittoreske Mageleinsteeg.
De Lam Gods-street art maakt deel uit van de OMG! Seven Senses Tour, een stadswandeling die
deelnemers Gent door de ogen van Jan van Eyck laat beleven. Dit kunstwerk zal tijdens de tour
te bezichtigen zijn vanop het water.
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