
 

 

 

KUNST BEWOONT DE STAD 
 

  

In het kader van het project ‘L'Art habite la Ville’ (Kunst bewoont de stad) organiseert visitMons 

samen met de Fondation Mons 2025 rondleidingen waarin het zowel om erfgoed als om streetart 

gaat. Overal in de stad worden er een twintigtal werken tentoongesteld. Eens te meer vervagen 

de grenzen van de klassieke culturele instellingen, zoals ook het geval was bij de Metamorfose-

rondleiding in 2015, toen Bergen vol trots de titel van Culturele hoofdstad van Europa droeg, en 

de Biënnale met Niki de Saint Phalle. 

De bezoekers kunnen zich de openbare ruimte, die een ware metamorfose is ondergaan, 

opnieuw toe-eigenen in het bijzijn van een gids, die hen langs een aantal speciaal uitgekozen 

werken leidt. Langs dit stadsparcours zijn o.a. literarische fresco’s van de Belgische kunstenaar 

Olivier Sonck, beeldhouwwerken van Daniel Fauville, muurschilderingen van Blanbec en de 



Brusselaar Oli-B en foto’s van Laurence Vray te vinden. Een mapje is tevens bij de toeristische 

dienst beschikbaar voor individuele bezoekers die graag meer informatie over de verschillende 

kunstwerken zouden krijgen tijdens hun niet begeleide wandeling.  
 

  

Bergen, culturele hoofdstad van Wallonië, 

is meer dan ooit een stad om te ontdekken 

of herontdekken!  

  

Deze en nog veel andere rondleidingen 

kunnen het hele jaar door worden 

gereserveerd voor groepen en individuele 

bezoekers! 
 

 

  

 

 

De volgende kunstwerken kunnen in het kader van dit project ontdekt worden: 

  

  Oli B « L’escapade » : Square Gustave Jacobs 

  Blanbec « Le Monstrueux » : Rue d’Havré 95 

  NOIR Artist « Don’t sleep on your dreams » - Rue de Nimy 

  Olivier Sonck « Ivre d’histoires » - Gevangenis 

  Blanc Murmure « La ville dans la ville » - Place du parc 

  Sébastien Lefèvre « Oriflammes » - Avenue Charles de Gaulle 

  Laurence Vray « Instant Suspendu » - Rue d’Enghien 19 

  Daniel Fauville « Gardiens du Fleuve » - Les Anciens Abattoirs 

  Malik Choukrane / Caroline Dunski « Souviens-toi » - Winkelstraten 

  Mobilier urbain revisité (stadscentrum) 

  

Zin om dit project te ontdekken en ons stadsparcours te verkennen? 

Neem contact met Manon Crombois op. 

  

Manon Crombois 

Verantwoordelijke vertegenwoordiging voor de Nederlandstalige markt 

  

visitMons 

Grand-Place 27 – 7000 Bergen (België) 

+32 (0)65 40 53 52 - manon.crombois@ville.mons.be 
 

  

 

 

  

ONTDEK HET PARCOURS OP ONZE WEBSITE  
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