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ROA maakt monumentaal werk voor Van Eyck-
jaar

Streetartkunstenaar met Gentse roots ROA is begonnen met een monumentaal

werk in de Gentse binnenstad. De volledige uitwerking zal enkele dagen in beslag

nemen. Het werk is het laatste in een reeks van straatkunstwerken voor het Van

Eyck-jaar.
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In het kader van het themajaar ‘OMG! Van Eyck was here’ nodigde de Stad Gent nationale en

internationale topkunstenaars uit om de binnenstad aan te kleden met een kunstwerk

geïnspireerd door het Lam Gods. Zo ging de Argentijnse kunstenaar Pastel aan de slag in de

Kuiperskaai en bewerkte het Franse duo Monkey Bird Crew de achtergevel van de

Handelsbeurs. Streetartkunstenaar met internationale faam ROA neemt nu het laatste werk in

een indrukwekkende reeks voor zijn rekening. De volledige uitwerking zal een aantal dagen in

beslag nemen.

ROA is een echt icoon in de wereld van de street art. Dat we een nieuw werk
van zijn hand mogen verwelkomen in onze stad, geïnspireerd door onze
bekendste meester Jan van Eyck, is toch wel bijzonder.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

ROA is al meer dan 20 jaar actief en hoort bij de top van internationale streetartkunstenaars.

De artiest met Gentse roots werkt in alle anonimiteit terwijl zijn werken overal ter wereld terug

te vinden zijn. Op regelmatige basis werkt hij samen met gerenommeerde galerijen en neemt hij

deel aan kunstenfestivals. Hij staat gekend om zijn gedetailleerde zwart-witafbeeldingen van

knaagdieren, vogels, reptielen en bedreigde diersoorten.

Ontdek alle straatkunstwerken in het kader van het Van Eyck-jaar
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Contact

Erik De Troyer, kabinet schepen Souguir, gsm 0473 83 00 12, e-mail erik.detroyer@stad.gent

Dries Van Melkebeke, Cultuur Gent, gsm 0474 77 01 07, email dries.vanmelkebke@stad.gent

Vince Delhaye, Cultuur Gent, gsm 0472 49 00 39, e-mail vince.delhaye@stad.gent

Bevoegd

Sami Souguir
Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en Ruimtelijke Planning, stadhuis, Botermarkt 1, 9000
Gent, tel. 09 266 54 80, e-mail schepen.souguir@stad.gent
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