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Kunstwerk ROA aan Oude Houtlei verwijst naar
zoenoffer Lam Gods
Straatkunstenaar ROA heeft zijn werk aan de Oude Houtlei afgewerkt. De

afbeelding van een haas, geïnspireerd door het Lam Gods, is het sluitstuk van het

straatkunstparcours in het kader van het Van Eyck-jaar. "Met de voorbereiding

van een werk gaat heel wat denkwerk gepaard. Ik laat ideeën en denkpistes

broeden", zegt de kunstenaar zelf.

Voor zijn werk op de gevel van de Sint-Lucascampus baseerde de kunstenaar zich op de

metaforische betekenis van het zoenoffer, een thema dat ook terug te vinden is in het Lam

Gods. Het Lam is de personificatie van Jezus die zijn leven offert om de mensheid van haar

zonden te verlossen. De haas is bovendien een iconisch dier dat regelmatig terugkeert in het

oeuvre van ROA. Het symboliseert wedergeboorte en opstand.

Met de voorbereiding van een werk gaat heel wat denkwerk gepaard. Ik laat
ideeën en denkpistes broeden. Het is een organisch proces. De mogelijkheden
van een gegeven muur, de afmetingen, de omgeving en de omstandigheden
waarin gewerkt moet worden, de architectuur,... Het zijn allemaal factoren die
een belangrijke rol spelen in het creatieproces.
— ROA, straatkunstenaar

⏲

Lees hier een kort interview met ROA

http://persruimte.stad.gent/
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/44868-1622625377-Interview_ROA_def%28x1%29-a50aa4.pdf


Het nieuwe werk van ROA wordt nog voor de zomer toegevoegd aan de vernieuwde Sorry Not

Sorry Street Art Map. Het werk is het laatste in een reeks van straatkunstwerken in het kader

van het themajaar ‘OMG! Van Eyck was here’. 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. Je vindt alle werken ook op de website van Visit Gent.

https://cultuur.stad.gent/nl/activiteiten/sorry-not-sorry-street-art-map
https://visit.gent.be/nl/van-eyck-street-art
https://persruimte.stad.gent/images/392636
https://persruimte.stad.gent/images/392633
https://persruimte.stad.gent/images/392630
https://persruimte.stad.gent/images/392643


Tijdens het Van Eyck-jaar zijn er tal van monumentale straatkunstwerken
bijgekomen. Sommige duidelijk zichtbaar, andere wat weggestopt. Een
perfecte reden om onze binnenstad nog eens te verkennen en op zoek te gaan
naar kunstwerken in pakweg de Mageleinsteeg, de Braderijstraat, de
Ketelvest, de Vrijdagmarkt en Bij Sint-Jacobs.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur
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