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PERSINFORMATIE	  	  
LICHTKUNSTENAARS	  LICHTFESTIVAL	  GENT	  2015	  
	  
1.	  Dirty	  Monitor	  -‐	  Urban	  keys	  
(Sint-‐Pietersplein)	  
Een	  indrukwekkende	  video	  projectie	  waarbij	  het	  plein	  omhuld	  wordt	  door	  licht	  en	  muziek.	  Je	  
wordt	  uitgenodigd	  om	  tussen	  fictie	  en	  realiteit	  te	  bewegen.	  In	  de	  realiteit	  krijg	  je	  
middeleeuwse	  zichten,	  natuur	  en	  gebouwen,	  die	  nadien	  een	  virtuele	  blik	  op	  de	  toekomst	  
worden.	  	  
www.dirtymonitor.com	  
	  

	  
	  
2.	  	  I-‐Illusions	  -‐	  Re-‐Construct/	  “Den	  djoef”	  
Boekentoren	  (Rozier)	  
Stedelijke	  monumenten	  bouwen	  duurt	  jaren,	  decennia	  of	  soms	  eeuwen	  aan	  teamwerk.	  Re-‐
Construct	  geeft	  je	  de	  kans	  om,	  met	  één	  gerichte	  hamerslag,	  een	  monument	  opnieuw	  uit	  de	  
grond	  te	  laten	  rijzen.	  
i-‐illusions.com	  	  	  	  

	  
	  
3.	  Universiteit	  Gent	  -‐	  Licht	  en	  nanotechnologie	  creëren	  het	  kleinste	  levende	  
kleurenschilderij	  -‐	  	  
(Sint-‐Pietersnieuwstraat	  47	  &	  51)	  
Levende	  menselijke	  cellen	  vormen	  de	  basis	  van	  ’s	  werelds	  kleinste	  levende	  kleurenschilderij.	  
Door	  middel	  van	  een	  combinatie	  van	  laserlicht	  en	  nanotechnologie	  kunnen	  fluorescerende	  
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kleurstoffen	  in	  levende	  cellen	  gebracht	  worden.	  Hierdoor	  kunnen	  de	  onderzoekers	  van	  de	  
Universiteit	  Gent	  een	  schilderij	  maken	  op	  millimeterschaal	  opgebouwd	  uit	  gekleurde	  
levende	  cellen.	  
www.ugent.be	  	  
	  

	  
	  
4.	  Michael	  Tiger	  -‐	  Ghent	  in	  Motion	  	  
Zijgevel	  UFO	  (Sint-‐Pietersnieuwstraat)	  
100%	  Gents.	  Ghent	  in	  motion	  is	  een	  episch	  verhaal	  over	  Gent	  tussen	  fictie	  en	  realiteit.	  	  
De	  film	  kwam	  tot	  stand	  door	  een	  unieke	  samenwerking	  tussen	  de	  stad,	  haar	  inwoners,	  
Gentse	  ondernemingen	  en	  merken.	  	  
www.ghentinmotion.com	  	  
www.michaeltiger.be	  
	  

	  
	  
5.	  Universiteit	  Gent	  -‐	  Fotonen!?	  Spelen	  met	  licht	  	  
UFO	  (Sint-‐Pietersnieuwstraat	  33)	  
Het	  onderzoekscentrum	  rond	  lichttechnologie	  van	  de	  Universiteit	  Gent	  (NB	  Photonics)	  laat	  
je	  graag	  ervaren	  dat	  licht	  meer	  is	  dan	  een	  lamp.	  Aan	  de	  hand	  van	  interactieve	  installaties	  en	  
een	  lichtverteerbare	  show	  word	  je	  ondergedompeld	  in	  de	  wereld	  van	  de	  lichttechnologie.	  
Had	  je	  graag	  een	  infrarood	  #selfIR	  genomen,	  wil	  je	  eens	  een	  robot	  besturen	  op	  de	  maan	  aan	  
300.000	  km/s	  en	  vooral	  hoe	  zit	  het	  nu	  echt	  met	  die	  lichtgevende	  mariabeeldjes?	  Aarzel	  niet	  
en	  kom	  je	  licht	  opsteken	  in	  het	  UFO.	  
www.ugent.be	  	  
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6.	  123	  piano	  en	  Fisheye	  -‐	  Lichtpiano	  	  	  
Backstay	  Hostel	  (Sint-‐Pietersnieuwstraat)	  
Tijdens	  123-‐piano	  kon	  je	  hem	  al	  bewonderen	  in	  het	  Sint-‐Pietersstation	  en	  het	  STAM,	  een	  
vleugelpiano	  met	  een	  jas	  van	  leds.	  De	  piano	  communiceert	  met	  zijn	  speler	  via	  flikkerend	  led-‐
light.	  Een	  snelle	  ragtime,	  een	  rustig	  concerto	  of	  laat	  je	  liever	  Rachmaninov	  in	  jezelf	  los?	  Door	  
op	  de	  piano	  te	  spelen,	  creëer	  je	  je	  eigen	  lichtshow.	  	  
www.123-‐piano.be	  	  
	  

	  
	  
7.	  ARF&YES	  -‐	  Shadowspinner	  	  	  
Wintercircus	  (Lammerstraat)	  
Het	  ‘Nieuw	  Circus’	  werd	  in	  1894	  gebouwd	  en	  ingeschakeld	  als	  onderdak	  voor	  rondreizende	  
circusgezelschappen,	   maar	   ook	   filmvoorstellingen	   en	   variétéprogramma’s	   passeerden	   de	  
revue.	   In	   1920	   vernielde	   een	   brand	   het	   gebouw	   grotendeels,	  maar	   als	   een	   feniks	   herrees	  
het,	  om	  in	  1944	  noodgedwongen	  definitief	   te	  sluiten.	  Na	  WO	  II	  werd	  de	  ruimte	  als	  garage	  
voor	  oldtimers	  gebruikt,	  maar	  ook	  daaraan	  kwam	  een	  einde.	  
Het	  	  ‘Wintercircus’	  zal	  opnieuw	  in	  al	  haar	  glorie	  herrijzen,	  met	  behulp	  van	  de	  
‘Shadowspinner’.	  De	  installatie	  is	  opgebouwd	  volgens	  het	  clair-‐obscur	  principe.	  Via	  een	  
subtiel	  licht-‐	  en	  schaduwspel	  ontdek	  je	  de	  indrukwekkende	  geschiedenis	  van	  het	  
Wintercircus.	  
www.arfyes.com	  	  
	  

	  
	  
8.	  Secundair	  Kunstinstituut	  -‐	  Words	  	  
(Walpoortstraat	  –	  Korte	  Dagsteeg)	  	  
Makers:	  leerlingen	  Beeldende	  kunsten	  van	  het	  Secundair	  Kunstinstituut	  Gent.	  
Op	  de	  grijze	  bouwvallige	  muur	  worden	  woorden	  geprojecteerd.	  Deze	  staan	  recht	  vanuit	  het	  
gezichtspunt	  op	  de	  Walpoortbrug	  en	  niet	  in	  perspectief	  zoals	  je	  zou	  verwachten.	  
www.kunstinstituut.be	  	  
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9.	  Caitlind	  r.c.	  Brown	  &	  Wayne	  Garrett	  -‐	  Cloud	  	  	  
(Kalandeberg)	  
CLOUD	  is	  een	  interactieve	  lichtsculptuur	  in	  de	  vorm	  van	  een	  wolk,	  gemaakt	  uit	  6.000	  oude	  
gloeilampen.	  Je	  kan	  de	  lichtjes	  aan-‐	  en	  uitdoen	  met	  trekkoordjes	  die	  de	  regen	  voorstellen.	  
Vaak	  ontstaat	  er	  een	  onmiddellijke	  samenwerking	  tussen	  de	  bezoekers	  om	  het	  licht	  tegelijk	  
aan	  of	  uit	  te	  doen.	  Het	  werk	  staat	  symbool	  voor	  een	  veranderende	  wereld	  want	  nu	  de	  
gloeilampen	  moeten	  wijken	  voor	  Led-‐verlichting	  gaan	  we	  nieuwe	  tijden	  tegemoet.	  
incandescentcloud.com	  
	  

	  
	  
10.	  THEM	  Sculptures	  -‐	  Our	  House	  Ghent	  	  	  
(Mageleinstraat)	  
Het	  werk	  “Our	  House	  Ghent”	  staat	  voor	  samenhorigheid,	  geluk	  maar	  ook	  gevaar	  en	  
spanning.	  Het	  web	  van	  lichtgevende	  touwen	  symboliseert	  het	  dak	  dat	  onze	  samenleving	  
samenbrengt	  in	  connectie	  met	  natuur	  en	  cultuur	  in	  licht	  en	  geluid.	  
www.themsculptures.com	  	  
	  

	  
	  
11.	  Collectif	  Coin	  -‐	  Globoscope	  
The	  Green	  -‐	  parkje	  bij	  stadshal	  (Emile	  Braunplein)	  
Globoscope	  is	  een	  meeslepend	  kunstwerk	  dat	  bestaat	  uit	  lichtgevende	  bollen.	  Wiskunde,	  
geluid	  en	  licht	  maken	  en	  transformeren	  de	  ruimte.	  Bereid	  je	  voor	  op	  een	  surrealistische	  
ervaring.	  
www.collectif-‐coin.com	  	  
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12.	  Nathalie	  Chambart	  -‐	  Nowhere	  
(hoek	  Belfortstraat/Botermarkt)	  
Het	  werk	  Nowhere	  staat	  wel	  degelijk	  ergens.	  De	  kunstenares	  verwijst	  naar	  een	  plek	  die	  je	  je	  
niet	  voor	  de	  geest	  kan	  halen	  maar	  je	  tegelijk	  overal	  naartoe	  kan	  brengen.	  Nathalie	  Chambart	  
verwijst	  zowel	  naar	  de	  schoonheid	  van	  het	  banale	  als	  naar	  de	  afstotelijkheid	  ervan.	  
nathaliechambart.tumblr.com	  
	  

	  
	  
13.	  Claudia	  Reh	  -‐	  Echtzeitlicht	  
(Zandberg)	  
Planten	  hebben	  licht	  nodig	  om	  te	  groeien.	  Bijzonder	  licht	  zorgt	  voor	  bijzondere	  planten.	  Een	  
imaginaire	  tuin	  in	  het	  hart	  van	  de	  stad	  bloeit	  op	  de	  witte	  gevels	  van	  de	  Zandberg.	  De	  
stralende	  tuinen	  staan	  symbool	  voor	  een	  kleurrijke	  samenleving	  die	  gevoed	  en	  beschermd	  
wordt.	  	  
www.echtzeitlicht.eu	  	  	  	  
	  

	  
	  
14.	  ‘LUCA	  school	  of	  arts	  –	  interieurvormgeving’	  -‐	  Niche	  
(Baaisteeg)	  
In	  een	  onopvallende	  nis	  laat	  een	  regenpijp	  water	  wegsijpelen...	  of	  staat	  het	  water	  stil?	  	  Even	  
verderop	  horen	  we	  vallende	  druppels.	  Licht	  wordt	  geluid,	  geluid	  wordt	  context.	  	  
www.luca-‐arts.be/opleidingen/interieur/professionele-‐opleiding/interieurvormgeving	  
interieurvormgeving.wordpress.com	  
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15.	  Ocubo	  -‐	  The	  Sound	  of	  Light	  	  
Woning	  Gouverneur	  (Vlasmarkt)	  
The	  sound	  of	  Light	  neemt	  je	  mee	  naar	  de	  betoverende	  wereld	  van	  muziek	  door	  de	  ogen	  van	  
kinderen.	  Ocubo	  werkt	  met	  tekeningen,	  schilderijen	  en	  videomateriaal	  van	  Gentse	  
schoolkinderen.	  	  
www.ocubo.com	  

	  

16.	  Klaus	  Obermaier	  -‐	  Dancing	  House	  	  	  
Consulaat	  Zuid-‐Korea	  (Bij	  Sint-‐Jacobs)	  	  
Bij	  de	  interactieve	  projectie	  ‘Dancing	  House’	  word	  je	  meegetrokken	  in	  de	  animatie.	  Spring,	  
dans,	  zwaai,	  beweeg	  en	  de	  lichtinstallatie	  danst	  met	  je	  mee.	  Zo	  word	  je	  van	  passieve	  kijker	  
een	  actieve	  deelnemer!	  Klaus	  Obermaier	  is	  zowel	  choreograaf	  als	  componist.	  Al	  meer	  dan	  20	  
jaar	  is	  hij	  bij	  het	  grote	  publiek	  bekend	  in	  de	  wereld	  van	  kunst,	  muziek,	  theater	  en	  nieuwe	  
media.	  Zijn	  werken	  en	  installaties	  zijn	  wereldwijd	  vermaard.	  Obermaier	  wil	  vooral	  
beklijvende,	  communicatieve	  en	  interactieve	  ervaringen	  creëren	  voor	  en	  met	  het	  publiek.	  	  
www.exile.at	  
	  

	  
	  
17.	  Anne-‐Lise	  King	  and	  Manuel	  Deneu	  -‐	  Ombrascope	  	  
Sint-‐Jacobskerk	  (Bij	  Sint-‐Jacobs)	  
De	  Ombrascope	  is	  een	  verzameling	  sculpturen	  uit	  ijzerdraad	  waarbij	  je	  actief	  wordt	  
uitgenodigd	  om	  een	  	  schaduwtekening	  te	  maken	  met	  een	  zaklamp.	  Slaag	  jij	  erin	  om	  het	  
verborgen	  personage	  door	  de	  juiste	  belichting	  tevoorschijn	  te	  toveren?	  Kunstwerk	  dat	  werd	  
ontwikkeld	  voor	  de	  Fête	  des	  Lumières	  2013	  in	  Lyon,	  Frankrijk.	  
www.alking.fr	  	  
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18.	  Secundair	  Kunstinstituut	  -‐	  Huis	  	  
(Bibliotheekstraat	  1)	  
De	  leerlingen	  Woordkunst-‐Drama	  spelen	  met	  de	  architectuur	  van	  hun	  schoolgebouw.	  De	  
noordzijde	  lijkt	  wel	  een	  woonhuis	  met	  hun	  bewoners	  achter	  de	  lichtgevende	  ramen.	  	  
www.kunstinstituut.be	  	  
	  

	  
	  
19.	  Gent	  Glas	  vzw	  &	  Raf	  Enckels	  -‐	  CAUTION	  HOT!	  	  
(Baudelohof)	  
Gent	  Glas,	  brengt	  spanning	  en	  dramatiek	  van	  een	  2000	  jaar	  oude	  ambacht	  terug	  door	  het	  
gebruik	  van	  gesmolten	  glas,	  complex	  teamwerk	  en	  capricieus	  geluid.	  	  
www.gentglas.com	  	  

	  
	  
20.	  ‘LUCA	  school	  of	  arts	  –	  Interieurvormgeving’	  -‐	  Triangle	  -‐	  Far	  from	  the	  silent	  planet	  	  	  
(Baudelohof)	  
Studenten:	  Alexander	  Canneyt	  en	  Nilsen	  Damoiseaux	  
‘Far	  from	  the	  silent	  planet’	  is	  een	  interactieve	  mechanische	  installatie.	  Als	  je	  dichterbij	  komt,	  
ontdek	  je	  een	  lichtspel	  dat	  samenloopt	  met	  de	  geluidsprikkels	  en	  uitmondt	  in	  een	  abstracte	  
vormentaal.	  
www.luca-‐arts.be/opleidingen/interieur/professionele-‐opleiding/interieurvormgeving	  	  
interieurvormgeving.wordpress.com	  	  
	  

	  
20	  bis.	  ‘LUCA	  school	  of	  arts	  –	  interieurvormgeving’	  -‐	  Squareroots	  
(Baudelohof)	  	  
Studenten:	  Birthe	  Geerkens	  &	  Nana	  Mottoul	  
Een	  onopvallend,	  onbelangrijk	  stukje	  gras	  is	  weggehaald	  uit	  het	  Baudelopark	  en	  elders	  in	  de	  
stad	  teruggeplaatst.	  De	  subtiele	  verlichting	  door	  kleine	  gekleurde	  kristallen	  benadrukt	  het	  
contrast	  tussen	  stad	  en	  natuur.	  	  
www.luca-‐arts.be/opleidingen/interieur/professionele-‐opleiding/interieurvormgeving	  	  
interieurvormgeving.wordpress.com	  	  

	  



	   8	  

	  
21.	  Nonotak-‐	  Daydream	  V2	  	  	  
(Baudelohof)	  
Wat	  is	  de	  relatie	  tussen	  ruimte	  en	  tijd,	  versnellingen,	  samentrekkingen,	  verschuivingen	  en	  
metamorfoses?	  Daydream	  nodigt	  je	  uit	  om	  te	  bezinnen	  en	  de	  grenzen	  van	  de	  virtuele	  en	  
reële	  ruimte	  te	  ondergaan.	  
www.nonotak.com	  
	  

	  
	  
22.	  Katarzyna	  Malejka	  and	  Joachim	  Slugocki	  	  -‐	  Horizontal	  Interference	  	  
(Baudelohof	  –	  Rembert	  Dodoensdreef)	  
Met	  kleurrijke	  lijnen	  creëren	  de	  kunstenaars	  een	  nieuwe	  ruimtelijke	  orde	  tussen	  de	  bomen.	  
De	  strakke	  geometrische	  vorm	  staat	  in	  contrast	  met	  de	  natuur.	  Het	  resultaat	  is	  een	  stralend	  
landschap	  om	  van	  te	  genieten	  in	  het	  donker.	  	  
	  

	  
	  
23.	  Bertrand	  Gadenne	  -‐	  La	  nuit	  des	  animaux	  	  
(Steendam)	  
Deze	  video-‐installatie	  laat	  bewegende	  dieren	  opduiken	  achter	  uitstalramen.	  Een	  reuzenmuis	  
trippelt	  snel	  rond	  en	  verdwijnt.	  Een	  arendskop	  houdt	  je	  met	  een	  dreigende	  blik	  in	  de	  gaten	  
en	  een	  gigantische	  goudvis	  staart	  je	  raadselachtig	  aan.	  	  
www.bertrand-‐gadenne.com	  

	  
	  
24.	  Bram	  Lemaire	  -‐°RAINRAINRAIN°	  	  
(Sint-‐Jorisbrug)	  
°RAINRAINRAIN°	  slaat	  een	  pact	  tussen	  heden	  en	  verleden	  door	  de	  versmelting	  van	  RGB	  LED	  
technologie	  met	  antieke	  glazen	  deurknoppen.	  Ontdek	  kleur	  in	  de	  regen!	  
www.studiomaj.be	  	  
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25.	  Top’La	  Design	  /	  Cathérine	  Garret	  -‐	  Mysticète	  	  	  
Portus	  Ganda	  (Nieuwbrugkaai)	  
Het	  water	  aan	  Portus	  Ganda	  beweegt.	  Een	  walvis	  in	  onze	  Gentse	  wateren?	  Aangetrokken	  
door	  de	  lichtjes	  van	  de	  stad	  duikt	  het	  dier	  levensgroot	  op	  en	  danst	  als	  het	  ware	  over	  het	  
water.	  Lichtkunstenaar	  Top’La	  Design	  /	  Cathérine	  Garret	  brengt	  met	  deze	  animatie	  de	  grote	  
walvis	  in	  een	  stedelijke	  context.	  Poëtisch	  en	  verfijnd,	  vol	  humor	  en	  verbeeldingskracht.	  
topla-‐design.com	  
	  

	  
	  
26.	  LUCA	  school	  of	  arts	  -‐	  Interieurvorming	  -‐	  CTRL+C,	  CTRL+V	  	  
(Nieuwbrugkaai)	  
Studenten:	  Laure	  Cloquet	  &	  Charlotte	  Guyaux	  
Aan	  de	  oever	  van	  het	  water	  staan	  lichtgevende	  letters.	  Samen	  vormen	  ze	  woorden	  in	  
spiegelschrift	  die	  je	  enkel	  kan	  lezen	  in	  het	  water.	  We	  kennen	  ze	  allemaal.	  Deze	  zogenaamde	  
‘shortcuts’	  die	  we	  iedere	  dag	  gebruiken.	  Hier	  krijgen	  ze	  een	  andere,	  veel	  diepere	  betekenis.	  
Deze	  installatie	  wil	  ons	  even	  doen	  stilstaan	  bij	  het	  voorbijgaan	  van	  de	  tijd.	  L’histoire	  se	  
répête,	  continue.	  	  
www.luca-‐arts.be/opleidingen/interieur/professionele-‐opleiding/interieurvormgeving	  	  
interieurvormgeving.wordpress.com	  	  	  	  
	  

	  
	  
27.	  Amanda	  Parer	  -‐	  Intrude	  	  	  
(Oude	  Beestenmarkt)	  
Grote	  lichtgevende	  witte	  konijnen	  van	  wel	  7	  meter	  hoog	  voelen	  zich	  thuis	  op	  de	  Oude	  
Beestenmarkt.	  In	  het	  witte	  licht	  lijken	  ze	  lief,	  maar	  tegelijkertijd	  staat	  hun	  grootte	  ook	  voor	  
de	  ecologische	  vernielkracht	  van	  hun	  soort.	  
www.amandaparer.com.au	  	  
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28.	  Secundair	  Kunstinstituut	  -‐	  RaketSKI	  
(Keizer	  Karelstraat)	  
Op	  het	  oude	  RTT-‐gebouw,	  nu	  AC	  Portus	  staan	  zendmasten.	  Die	  worden	  zo	  belicht	  met	  een	  
Science	  Fiction	  uitstraling	  als	  resultaat.	  	  
www.kunstinstituut.be	  	  
	  

	  
	  
29.	  ‘LUCA	  school	  of	  arts	  –	  Interieurvormgeving’	  -‐	  Een	  verborgen	  leven	  	  
(Bisdomkaai	  -‐	  Reep)	  
Studenten:	  Kim	  Vossaert	  &	  Lisa	  De	  Ryck	  
Een	  eenzame,	  vergeten	  boom	  aan	  de	  Reep	  breekt	  uit.	  Zijn	  wortels	  kronkelen	  over	  de	  grond.	  
Licht	  en	  het	  geluid	  brengen	  de	  groei	  van	  dit	  geïsoleerde	  maar	  krachtige	  organisme	  naar	  
voren.	  Alles	  kraakt	  en	  scheurt,	  dieren	  schreeuwen,	  insecten	  kruipen.	  De	  natuur	  overstemt	  de	  
stad.	  
www.luca-‐arts.be/opleidingen/interieur/professionele-‐opleiding/interieurvormgeving	  	  
interieurvormgeving.wordpress.com	  	  
	  

	  
	  
30.	  Lucifer	  Art	  Project	  &	  Spacemakers	  /i.s.m.	  jeugdhuizen	  Lokeren	  en	  Avelgem	  
-‐	  Waterschaatsers	  	  
(Reep)	  
Lucifer	  Art	  project	  en	  Spacemakers	  brengen	  jongeren	  in	  contact	  met	  verschillende	  vormen	  
van	  artistieke	  expressie	  rond	  het	  thema	  'licht'.	  De	  projecten	  hebben	  extra	  aandacht	  voor	  
maatschappelijk	  kwetsbare	  jongeren.	  De	  'waterschaatsers'	  drijven	  op	  het	  water	  en	  lichten	  
op	  in	  het	  donker.	  De	  speelse	  dynamiek	  van	  de	  	  schaatsenrijders	  benadrukt	  het	  belang	  van	  
proper	  water	  want	  ze	  kunnen	  alleen	  drijven	  op	  proper	  water.	  	  
https://www.facebook.com/lucifer.art.project	  
https://www.facebook.com/krakspacemakers	  
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31.	  Théoriz	  -‐	  Horta	  
Bisschopshuis	  (Bisdomplein)	  
Een	  magische	  audiovisuele	  show	  laat	  beroemde	  Gentenaars	  de	  hoofdrol	  spelen	  op	  het	  
Bisschopshuis.	  	  Muziek	  en	  visuele	  effecten,	  gebaseerd	  op	  verschillende	  personages,	  zorgen	  
voor	  een	  aparte	  sfeer.	  Een	  wervelende	  en	  feestelijke	  ervaring.	  	  
www.theoriz.com	  	  
	  

	  
	  
32.	  Academie	  voor	  Beeldende	  Kunst	  -‐	  Noorderlicht	  	  
(Geraard	  de	  Duivelstraat)	  
De	  	  	  installatie	  “Noorderlicht”	  laat	  stralende	  lammetjes	  baden	  in	  winters	  licht.	  
“Het	  Lam	  Gods"	  dient	  als	  inspiratie.	  
www.academiegent.be	  	  
	  

	  
	  
33.	  Universiteit	  Gent	  –	  Van	  Eyck	  uitgelicht!	  	  
(Geraard	  de	  Duivelstraat)	  
Op	  de	  gevel	  van	  de	  oude	  Nationale	  Bank	  tonen	  de	  onderzoekers	  hoe	  licht	  een	  prominente	  
rol	  speelt	  in	  de	  schildertechniek	  van	  Van	  Eyck	  en	  in	  de	  restauratie	  van	  het	  Lam	  Gods.	  Met	  
uniek	  gecomponeerde	  muziek	  door	  een	  UGent	  student.	  
www.UGent.be	  
	  

	  
	  
34.	  Dex	  Voil	  -‐	  The	  Wood	  	  	  
(François	  Laurentplein)	  
Ervaar	  het	  broze	  evenwicht	  tussen	  stad,	  natuur	  en	  technologie	  met	  ‘The	  Wood’.	  
Moet	  je	  alleen	  door	  het	  bos,	  of	  samen?	  Wat	  is	  de	  invloed	  van	  de	  mens	  op	  natuur	  en	  stad?	  
Gewoon	  laten	  gedijen	  of	  ingrijpen	  -‐	  beide	  keuzes	  hebben	  andere	  gevolgen.	  
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Dwaal	  door	  een	  zee	  van	  lichtbomen	  en	  ontdek	  hoe	  je	  zelf	  kleur	  en	  intensiteit	  kan	  
beïnvloeden.	  
	  

	  

35.	  Circa	  -‐	  Réflexions	  flottantes	  	  
Op	  het	  water	  (François	  Laurentplein/Brabantdam)	  
Op	  de	  Muinkschelde	  schittert	  een	  reflectie,	  als	  een	  dans	  waarbij	  het	  water	  de	  danser	  is	  en	  
de	  mens	  de	  regisseur.	  Door	  een	  aantal	  ingrepen	  ontstaat	  er	  een	  dynamisch	  spel	  tussen	  
water,	  licht	  &	  locatie.	  Leerlingen	  van	  KTA	  MoBi	  werkten	  mee	  aan	  dit	  visuele	  kunstwerk.	  
circagent.be	  	  
	  

	  
	  
36.	  Bieke	  Depuydt	  i.s.m.	  Sphinx	  Cinema	  -‐	  Mierwerkt	  	  
(Brabantdam)	  
Een	  mierenkolonie	  communiceert	  op	  ingenieuze	  wijze.	  Het	  kunstwerk	  is	  een	  visueel	  inzicht	  
in	  die	  communicatie	  via	  verschillende	  kanalen.	  Bekijk	  wat	  één	  enkele	  mier	  doet	  en	  stel	  je	  
dan	  voor	  wat	  de	  kolonie	  als	  geheel	  doet.	  
www.sphinx-‐cinema.be/event/de-‐witte-‐muur-‐0	  
	  

	  
	  
37.	  Secundair	  Kunstinstituut	  -‐	  Net	  vertrokken	  	  
(Kuiperskaai	  17)	  
Makers:	  leerlingen	  Beeldende	  kunsten	  van	  het	  Secundair	  Kunstinstituut	  Gent.	  
In	  een	  kleine	  galerijruimte	  in	  een	  sous-‐sol	  met	  grote	  ramen	  heeft	  iemand	  net	  de	  kamer	  
verlaten.	  De	  TV	  speelt.	  Het	  strijkijzer	  staat	  op	  de	  strijkplank.	  Een	  laptop	  staat	  aan.	  De	  stand-‐
by	  lichtjes	  van	  elektrische	  toestellen	  lichten	  op.	  	  
www.kunstinstituut.be	  	  
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38.	  Monika	  Loyola-‐	  Absence	  	  
(Frankrijkplein)	  
“Absence”	  is	  een	  live	  show.	  In	  het	  donker	  zien	  we	  een	  zwak	  verlichte	  naaimachine.	  Ze	  
beweegt	  en	  begint	  te	  werken,	  tegelijkertijd	  worden	  gedichten	  van	  de	  Gentse	  stadsdichter	  
geprojecteerd.	  Als	  het	  publiek	  weggaat,	  wordt	  het	  weer	  stil	  en	  donker.	  
monikaloyola.wordpress.com	  
	  

	  
	  
39.	  MSM	  -‐	  Let’s	  get	  visual	  	  
(Muinkkaai)	  
De	  meterslange,	  hoge	  muren	  aan	  de	  waterkant	  worden	  een	  levende	  graphic	  novel.	  Een	  
beeldend	  literair	  kortverhaal	  om	  van	  te	  genieten.	  
www.michelevanparys.com	  
www.micheledefeudis.com	  
www.mrmong.be	  
	  

	  
	  
40.	  Ralf	  Westerhof	  -‐	  Drawn	  in	  light	  	  
(Muinkkaai)	  
In	  de	  donkere	  lucht	  zweeft	  een	  immer	  veranderend	  stadsgezicht	  getekend	  in	  licht.	  Langzaam	  
draaiend	  vult	  deze	  dertien	  meter	  brede	  mobiel	  het	  volledige	  blikveld	  van	  de	  toeschouwer	  
vanop	  de	  brug.	  Geniet	  van	  de	  steeds	  veranderende	  minimale	  lijnen.	  
www.ralfwesterhof.nl	  
	  

	  
	  
41.	  ‘LUCA	  school	  of	  arts	  –	  interieurvormgeving’	  -‐	  Flow-‐motion	  	  	  
(Kantienberg)	  
Studenten:	  Sander	  Nevejans	  &	  Charlotte	  Laureys	  
Studenten	  zijn	  jong	  en	  vitaal.	  Zij	  leven	  in	  de	  puls	  van	  de	  tijd.	  Als	  groep	  vormen	  zij	  een	  
dynamische,	  niet	  aflatende	  bron	  van	  (wens)dromen,	  ideeën	  en	  initiatieven.	  Dit	  
schoolgebouw	  vormt	  een	  katalysator	  in	  de	  dagelijkse	  flow	  van	  kennis	  en	  ervaring,	  door	  ze	  te	  
capteren,	  te	  verspreiden	  en	  uit	  te	  sturen.	  	  
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www.luca-‐arts.be/opleidingen/interieur/professionele-‐opleiding/interieurvormgeving	  	  
interieurvormgeving.wordpress.com	  	  
	  

	  
	  
42.	  Ivo	  Schoofs	  -‐	  Large	  Pendulum	  Wave	  	  	  
(Kramersplein)	  
De	  Large	  Pendulum	  Wave	  is	  een	  op	  puur	  zwaartekracht	  bewegend	  lichtkunstwerk.	  De	  
verrassende	  patronen	  die	  de	  15	  verlichte	  bollen	  doorlopen	  is	  een	  natuurkundig	  fenomeen.	  
Na	  het	  loslaten	  is	  het	  enkel	  de	  zwaartekracht	  die	  je	  aan	  het	  werk	  ziet.	  Doordat	  de	  lengtes	  
van	  de	  slingers	  heel	  precies	  zijn	  gekozen	  ontstaat	  dit	  verbazingwekkende	  schouwspel	  van	  
lijnpatronen	  afgewisseld	  met	  chaotisch	  lijkende	  bewegingen.	  	  
largependulumwave.nl	  
	  

	  
	  
43.	  Ad-‐Random	  -‐	  Do	  you	  read	  me?	  	  
Parcours-‐signalisatie	  
Op	  verschillende	  locaties	  binnen	  het	  festivalparcours	  lees	  je	  spitsvondige	  statements.	  De	  led	  
boards	  leggen	  de	  geheimen	  en	  unieke	  aspecten	  van	  schijnbaar	  onopvallende	  plaatsen	  bloot	  
en	   leiden	   je	   langsheen	   het	   parcours.	   Sommige	   led	   boards	   springen	   in	   het	   oog,	   andere	  
verschuilen	  zich	  in	  het	  schemerdonker.	  
www.ad-‐random.be	  	  
	  

	  
	  
44.	  CirQ	  &	  cinemobiel	  -‐	  Mappen	  in	  de	  stad	  	  
Guerrilla	  
CirQ	  &	  cinemobiel	  trekken	  met	  een	  mobiele	  projector	  door	  de	  stad	  en	  projecteren	  live	  
tekeningen	  op	  alles	  wat	  hen	  bevalt...	  Bel	  de	  mapping	  hotline:	  0496/684772	  om	  te	  weten	  
waar	  ze	  op	  dat	  ogenblik	  zitten.	  
www.cirq.be	  	  
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OFF-‐PARCOURS	  
	  
LAb[au]	  -‐	  Chrono	  	  
New	  Zebra	  (Zebrastraat)	  
Chrono	  verbindt	  de	  basiseenheden	  van	  tijd	  (uren,	  minuten	  en	  seconden)	  met	  de	  primaire	  
lichtkleuren	  (rood,	  groen	  en	  blauw).	  Bij	  zonsondergang	  bereiken	  de	  RGB-‐waarden	  hun	  
laagste	  niveau,	  waardoor	  ze	  zwart	  worden.	  Bij	  zonsopgang	  bereiken	  ze	  hun	  maximum,	  
waardoor	  ze	  wit	  worden.	  
www.zebrastraat.be	  
	  

	  
	  
Lightopia	  
Design	  museum	  Gent	  (Jan	  Breydelstraat)	  
De	  tentoonstelling	  van	  het	  Vitra	  Design	  Museum	  in	  samenwerking	  met	  Fundaçào	  EDP	  neemt	  
je	  mee	  in	  de	  geschiedenis	  en	  innovatie	  van	  lichtkunst.	  De	  tentoonstelling	  loopt	  tot	  en	  met	  15	  
maart	  2015.	  
www.designmuseumgent.be	  
	  

	  
	  
Meer	  persinformatie	  en/of	  beeldmateriaal	  (niet	  voor	  publicatie)	  
Sandra	  Plasschaert	  –	  Cats	  Communication	  –	  0479/35	  10	  39	  –	  sandra@catscommunication.be	  
	  
Fotomateriaal	  
https://www.flickr.com/photos/stadgent/sets/72157647220436618/	  
	  

	  

	   	   	  
	  

	  

	   	   	  
	   	  

	  

	  


