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#STREETART9100
Streetart leeft.
En deze kaart dus ook. Deel je foto’s van nieuwe kunst werken met deze hashtag
en dan houden wij de kaart up-to-date.

Uitgekeken?
Gooi je kaart dan niet zomaar weg.
Straatkunst is het mooist in  op geruimde straten.

Patrick Croes - Jellyfish
  @patrick.croes.jellyfish

Veelzijdigheid. Dat kenmerkt het werk van Patrick Croes, alias 
Jellyfish. Als multidisciplinair kunstenaar maakte hij onder meer 
schilderijen, prints, modeaccessoires en muurschilderingen. 
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Wim Maes
  @wimmaeskunstenaar

Autodidact en vaste waarde in de streek Wim Maes is 
 ge fascineerd door de kunst en de architectuur van de jaren 
dertig, vijftig en zestig. Zijn eigen werk is een voortdurende 
zoektocht naar de perfecte compositie.
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Straatletters
  @straatletters

Uw verdeler van herkenbare woorden in het straatbeeld. Zo 
omschrijft de Leuvense graffitiartiest Straatletters zichzelf. En 
inderdaad: het vrolijke handschrift, de opvallende kleuren en 
de positieve boodschap springen altijd in het oog.
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Roa
Groot. Vaak zwart-wit of met een minimum aan kleuren. En 
meestal afbeeldingen van konijnen, vogels, ratten, vissen of 
andere dieren. Over de Gentse straatkunstenaar Roa zélf is 
slechts weinig bekend, maar zijn werken spreken voor zich.

In de bibliotheek. In de tuin van Den Eglantier

5 14 20 22 In de tuin van WARP.

Wilde dieren in de stad? Wel als het aan de Antwerpse muralist 
Dzia ligt. Met stoere en geometrische lijnen tekent hij vossen, 
vogels en andere beesten op de wildste plekken. Ook in Sint-
Niklaas.

Dzia
  @dzia

LouLou João
  @louloujoao

Loulou João is een Afro-Belgische 3D-illustrator en 
 3D-animator. In haar kleurrijke werk creëert ze een eigen 
 universum, waarin ze vanop afstand kan reflecteren op de uit-
dagingen en moeilijkheden in de échte wereld.
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Eltipo
  @eltipographic

Neem de look en vibe van motorcross, extreme sporten en 
de tattoowereld. Meng die met een liefde voor typografie, 
 belettering, illustratie en grafisch ontwerp … En je hebt een 
aardig beeld van het unieke werk van Eltipo.
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9100, de postcode van Sint-Niklaas. Onder toeziend oog van 
de Belgische muralist Dzia maakten vier lokale jongeren hier 
een opvallende muurschildering van. Het resultaat is kleurrijk 
en levendig, net als de stad zelf.

9100 mural
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Joëlle Dubois
  @joelleduboiss

Van kindsaf was Joëlle Dubois al gefascineerd door andere 
 culturen, andere gewoontes, andere normen en waarden, 
 andere talen en andere schoonheidsidealen. Dat is ook duidelijk 
te rug te zien in haar kleurrijke en multiculturele werken.
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Mellon
  @mellongwen

Gepassioneerde mensen. Daar vindt freelance illustrator 
 Mellon (wonend en werkend in Antwerpen) veel van haar in-
spiratie in. Muzikanten, artiesten, creatievelingen … het kan 
van alles zijn, maar die passie is aanstekelijk en broodnodig.
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Buntu Fihla
  @bief37

Buntu Fihla is een beeldend kunstenaar geboren in Zuid- 
Afrika. Met zijn non-profit Dlama Indima promoot hij kunst 
als middel voor sociale cohesie. Zijn streetart in Sint-Niklaas 
maakte hij voor het kunstenparcours Coup de Ville 2016.

21 Bereikbaar via inrit garages Kalkstraat

Viscid
  @viscidartcollective

De bedoeling van Viscid? Een platform creëren waarin er 
totaal geen grenzen zijn. Deze groep urban  kunstenaars pro-
beert dan ook streetart, tatoo-art,  taxidermie en fotografie te 
combineren. No boundaries!

24 In de tuin van Den Eglantier

Penelope Deltour
  @penelopedeltour

Penelope Deltour is een Belgische illustrator, gevestigd in 
Gent. Normaal maakt ze haar dromerige tekeningen met 
potlood op papier … maar ook met een elektriciteitskast als 
 ondergrond kan ze prima uit de voeten.
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Nina Minnebo
  @ninaminnebo

Happy abstract. Zo wordt het werk van Nina Minnebo wel 
omschreven. Een van haar doelen als artiest is dan ook om de 
kijkers een instant gevoel van geluk en plezier te geven, bijna 
alsof ze heel even weer kind mogen zijn.
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Ship of fools
  @shipoffools.be

Het Belgische kunstcollectief Ship of Fools maakt dynamische 
content. Van ideeën en strategieën tot illustraties en design, van 
belettering en motion graphics tot menselijke interactie en so-
ciale media. Alles … zolang het maar géén statische beelden zijn.
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Kymo One
  @kymo_one

Een drijvende kracht van muralist en visueel designer Kymo 
One is om kunst toegankelijk te maken. Niet in een museum. 
Niet in een privéverzameling. Maar in de straat. Want alleen 
op die manier kan iederéén ermee in aanraking komen.
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Derm 
  @dermbadtaste

Tankachtige voertuigen en soldaatachtige personages. Het 
werk van de Belgische artiest Derm kenmerkt zich door een 
militaire en futuristische sfeer. Dat geldt voor zijn schilderijen, 
zijn illustraties, zijn modelbouwwagens … en zijn streetart.
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Toykyo
  @toykyo

Creativiteit, optimisme en originaliteit. Volgens de multi disciplinaire 
designstudio Toykyo zijn dat de kernelementen van het leven. En 
dus ook van de kunst. Het collectief zoekt dan ook altijd naar de 
grensgebieden tussen design, illustratie en set-ontwerp.
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Smok
  @__smok__

Geen woorden, maar daden. Volgens zijn eigen biografie komt 
Smok uit België en houdt hij van verf, plezier, streetart, typo-
grafie, bier en het leven. Meer woorden zijn misschien ook 
niet nodig, want zijn beelden spreken boekdelen.
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Op 21 april 2012 werd hij geopend: de legale graffitimuur 
in Sint-Niklaas, destijds de langste van het land. Beschikbaar 
gesteld door spoorinfrastructuurbeheerder Infrabel en het 
stadsbestuur om graffiti positief in beeld te brengen en om 
jongeren de kans te geven graffitikunst te beoefenen.

Legale graffitimuur
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Lindert Steegen
  @lindertsteegen

Het gaat om een gevoel. Muralist en designer Lindert Steegen 
wil in zijn werk een emotie weergeven, die de kijker zelf mag 
interpreteren. Zijn abstracte stijl met figuratieve elementen 
geeft daar dan ook alle ruimte toe.
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Pretty Fly

Niet van de straat?
Op deze kaart vind je alle   muurschilderingen
en  graffitiwerken van Sint-Niklaas.

Want als je weet waar je moet  kijken,
is de hele stad een openluchtmuseum.

www.ontdeksintniklaas.be


