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Nieuwe wandelkaart leidt je langs tien
kunstwerken op nutskastjes

De gratis wandelkaart 'Van stroom tot streetart' brengt wandelaars langs tien

nutskastjes die de voorbije weken werden beschilderd door tien verschillende

artiesten. Alle kastjes bevinden zich in de buurt van het Industriemuseum, tussen

het Baudelopark en het Handelsdok.
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De route van 2,8 kilometer brengt wandelaars langs tien nutskastjes beschilderd door tien

artiesten: Sarah Yu Zeebroek, Toykyo, Gijs Vanhee, Emmeline Geiregat, Bart Spitaels, Jana

Vasiljević, Simon Mannaerts, Marion Beeck, Jango Jim en Lindert Steegen. Alle artiesten lieten

zich voor hun werk inspireren door de deelcollectie van het Industriemuseum rond het thema

licht, elektriciteit en energie.

De wandelkaart is er zowel in digitale als in fysieke vorm. Ze loodst je niet
alleen langs kunstwerken in een minder gekend stukje Gent, maar neemt je
ook een beetje mee doorheen de industriële geschiedenis, meteen ook de
rode draad in het Industriemuseum.
— Sami Souguir, schepen van Cultuur

Naast informatie over de artiesten en de kunstwerken bevat de wandelkaart ook heel wat

historische informatie over de omgeving. De kaart is beschikbaar in het Nederlands, Frans en

Engels, digitaal te downloaden op de website van het Industriemuseum of gratis af te halen bij

Visit Gent op het Veerleplein of aan het onthaal van het Industriemuseum. De kaart is een

initiatief van de Stad Gent en het Industriemuseum.

Mijn werk, met typerende vrolijke kleuren en gezichtjes, verwijst duidelijk naar
energiebronnen zoals gas en elektriciteit, gekoppeld aan optimisme,
enthousiasme en liefde. Ik hoop dat het eindresultaat voorbijgangers doet
glimlachen.
— Kunstenaar Jango Jim

Download de wandelkaart

https://www.industriemuseum.be/nl/agenda/wandelroute-van-stroom-tot-streetart
https://d21buns5ku92am.cloudfront.net/62000/documents/49189-1653916689-wandelkaart%20van%20stroom%20tot%20streetart_nl-b96580.pdf
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Contact voor de pers

Hannelore De Craene, Industriemuseum, gsm 0470 20 78 99, e-

mail hannelore.decraene@stad.gent

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