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OMG VAN EYCK WAS HERE

Wie Gent zegt, zegt het Lam Gods. Beiden zijn onlosmakelijk met elkaar 
verbonden. 
 
Gent is de stad waar Van Eyck zijn wereldberoemde meesterwerk
 schilderde en waar al zes eeuwen lang miljoenen bezoekers van over de 
hele wereld het altaarstuk komen bewonderen. 
 
 Het Lam Gods hoort in Gent.
De gebroeders Van Eyck schilderen het meesterwerk in opdracht van Joost Vijd
en Elisabeth Borluut, maar eigenlijk voor de Gentenaars. Die kunnen dit
wereldberoemde kunstwerk al. 6 eeuwen lang in hun Sint-Baafskathedraal
bewonderen. 
Gent laat in 2020 zien dat Van Eyck na zes eeuwen nog steeds zijn stempel op
de stad drukt. 
 
.Geen wonder dat de trotse inwoners van Gent in 2020 tal van initiatieven 
opzetten om hun Lam Gods en hun grootmeester, Jan van Eyck, te vieren.
Van Eyck was here. And will
 be here to stay. Will you?
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Een digitale en muzikale herinterpretatie van Het Lam Gods, samengesteld 
door Mat Collishaw, bezorgt je meer dan een half uur pure verwondering. 
Een immersieve videomapping zorgt voor een lichtspektakel in de hele kerk.
Regelmatige live performances maken het totaalplaatje af.
Wie al langer uitkijkt naar een volgende editie van het Lichtfestival, kan hier
alvast genieten van een uitzonderlijk innovatief project in het centrum van Gent.
 
‘Lights on Van Eyck’ is een samenwerking tussen Mankind en CREATE.eu.
Beiden waren de grote publiekstrekkers met de dansende robotarmen en de
vuurspuwende draak tijdens het vorige Lichtfestival in 2018.

In 2020 brengt het Museum voor Schone Kunsten Gent hulde
aan Jan van Eyck, met de tentoonstelling ‘Van Eyck. 
Een optische revolutie’. 
Wereldwijd worden er van de kunstenaar slechts een
twintigtal werken bewaard. 
Zeer uitzonderlijk reist een substantieel aantal naar Gent, 
waar ze getoond worden naast werken van zijn meest
getalenteerde tijdgenoten.
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