
Street-art in de 
Paterskerk
Kijkwijzer 
1ste, 2de en 3de leerjaar

Naam:



Kom en ontdek het verhaal 

achter de kunstwerken!

Welkom in de Paterskerk van Halle. De kerk is 

vandaag helemaal omgebouwd tot een oase van 

rust. Twee grote kunstenaars, Bart Smeets en 

Steve Locatelli sloegen de handen in elkaar om 

een uniek en ambitieus street-art project te 

realiseren. 

Bart Smeets en Steve Locatelli



Wie zijn de kunstenaars?
Beide kunstenaars maken werk op internationaal vlak. 

Internationaal wil zeggen dat ze niet enkel in België werken, 

maar dat ze ook elders kunstwerken maken in andere 

landen. 

Steve Locatelli is een kunstenaar die geboren is in 

Brussel. Hij begon in de jaren 90 met graffiti in de 

metrostations van Brussel. Door de jaren heen ontwikkelde 

hij zijn talent uit. Hij wordt vandaag de dag gezien als een 

van de grotere street-art kunstenaars van België. Vandaag 

leeft en werkt Steve Locatelli in Antwerpen. Hij maakt 

werken op aanvraag, zoals bijvoorbeeld voor deze kerk, 

maar zeker ook nog andere grote projecten. Daarnaast 

werkt hij niet alleen zijn kunstwerken uit op muren maar ook 

op doek of allerlei andere ondergronden. 

Bart Smeets of beter gekend onder zijn artiestennaam 

'Smates', is de 'hoofdkunstenaar' van dit kerkproject. Hij 

heeft eerst voor hij aan dit project begon het interieur van 

de kerk geobserveerd. Nadien bij een tweede bezoek heeft 

hij de kerk gefotografeerd en bewerkt in Photoshop. Zo kon 

hij starten met tekenen en ontwerpen. Eerst op papier en 

nadien tekende hij deze uit op de muren. Hij liet zijn 

verbeeldingen de vrije loop. Zo kreeg hij het gevoel dat 

deze kerk zich in een verlaten jungle situeerde.



Street- art wat is dat nu eigenlijk?

Als we street-art letterlijk gaan vertalen krijgen we 

"straat-kunst", dat wil zeggen dat je deze kunstvorm 

vaak op straat kan tegen komen. 

Street-art is een kunstvorm die vaak vergeleken wordt 

met de graffiti kunst. Het verschil is dat street-art 

kunstenaars, zoals Bart Smeets en Steve Locatelli, zo 

vaak mogelijk proberen een boodschap of verhaal achter 

te laten voor de kijker, jij en ik dus! 

Street-art kunstenaars gaan aan de slag met hun 

fantasie, met spuitbussen (zoals hieronder, Bart 

Smeets), maar ook met verf en borstels (wat eerder 

Steve Locatelli doet). 

Wist-je-datje 
Wist je dat deze kerk de eerste is in België met zo 
een monumentaal en hedendaags street-art- 
project? We mogen dus zeker fier zijn! 
Ik ben alvast benieuwd, jij toch ook?

titel: Een oase van rust in de stad



Voor jullie aan de slag gaan, laat jullie juf of 
meester eens kijken op het grote blad die in de 
paterskerk ligt of er niet al een leuke opdracht is 
achtergelaten voor jullie van de andere klas! Deze 
kunnen jullie dan eventueel ook uitvoeren!

Opdracht 1: Jouw eigen blik op het kunstwerk

Zoek een klasgenoot waarmee je de opdracht wilt uitvoeren. 

1. Zet jullie in het midden van de zaal. 

2. Sta rug tegen rug. 

3. Vertel aan elkaar wat jullie zien, wat jullie opmerken. 

Enkele vragen die jullie kunnen helpen bij het bekijken naar deze 

kunstwerken: 

Wat zie je? Waaraan kan je dit zien? 

Wat vinden jullie mooi aan het kunstwerk? 

Wat vinden jullie minder mooi aan het kunstwerk? 

Wat trekt jullie aandacht? 

Wie zie je? Mensen, dieren? IS het een jongen, een meisje? 

Waarom denk je dat? 

Wat hebben de personages aan? 

Welke dieren zie je allemaal? 

Welke kleuren zie je? Noem er zoveel mogelijk op. 

Zijn er nog dingen die je opvallen? 

Schrijf op de volgende bladzijde wat jullie allemaal opnoemden.
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Wist-je-datje 
We hebben het nu vooral over de kunstwerken gehad, 
maar weten jullie wat dit gebouw voordien was? 

Wel, heel heel lang geleden in 1834 woonden hier enkele 
paters tot enkele jaren terug. Wat zijn Paters? Het woord 
paters komt van een oude taal, het Latijns en betekend 
Vader. (Vader is een andere woord voor papa). Een pater 
is iemand die lid is van een kloostergemeenschap, een 
gemeenschap die zijn leven wijdt aan de Katholieke Kerk.

Ken jij nog andere talen? Zeg eens 'vader' of 'papa' in 

zoveel mogelijk talen. Probeer samen met de klas aan 

zeker 4 verschillende talen te komen. Schrijf deze ook 

eventueel op als je kan.



Wist-je-datje 

Er leefde in deze kerk 170 jaar lang paters. Er was 
vroeger zelfs een school, genaamd Kloostercollege Maria. 
Deze school bevond zich in een vleugel van het klooster. 
In een deel van dit grote gebouw. Je kon er les volgen 
maar je kan er ook overnachten. Als je hier vroeger op 
school zat bleef je hier slapen, eten, je woonde hier bijna.



Opdracht 2: Zoek het verloren plekje

Heb je hem gevonden? Vertel het nog 

niet door! Laat de andere ook eerst 

zoeken. 



Opdracht 3: Wie is het?

Wie is die jongen? Waar kijkt hij naar? 

Waar is hij? Is hij in een tuin, in een bos of 

in de jungle? 

Vul volgend kader alleen in of bespreek het 

samen. 

Naam: 

Leeftijd: 

Kleur ogen: 

Plaats: 

Waar kijkt hij naar?: 

Waar zijn de ouders?: 

Waar woont hij?:



Opdracht 4: Jouw favoriete plek.

Het personage in het grote kunstwerk zit daar op één van 

de mooiste plekjes ter wereld. Wat is jouw droomplekje? 

Waar zit jij het liefst of wat zie jij als jouw droomplek. 

Teken je droomwereld in het kadertje hieronder.



Wist-je-datje 

De street-art kunstenaars hebben ook een titel gekozen voor het 
kunstwerk, weten jullie welke titel ze kozen? Het staat ergens in 
dit boekje verstopt! 

Titel: 

Nu jullie toch opzoek zijn! Hoeveel spuitbussen hebben de 
kunstenaars gebruikt denken jullie? Het getal zit ook ergens 
verstopt in dit boekje. 

                 spuitbussen! Wauw zoveel!



Opdracht 5: Tableau Vivant

We zitten in de jungle en wat zit er allemaal in de jungle? 

Dieren! Leef jullie allemaal in als een dier! Loop eens 

rond, boots de geluiden na van je dier, leef je helemaal in! 

Want we maken zo dadelijk zelf een kunstwerk. 

Neem allemaal een leuke posé aan en grommen maar! 

De juf of meester maakt een leuke foto van jullie! Hang 

deze zeker maar in de klas als aandenken aan jullie

uitstap naar de Paterskerk!

We willen jullie nog één ding vragen! Schrijf een 

leuke vraag of opdracht op voor de volgende groep! 

Waar moeten ze zeker naar kijken? Of wat wil je dat 

ze doen? Hiervoor ligt er een groot blad klaar waar 

je juf of meester deze vraag of opdracht op mag 

noteren.



Meer informatie of vragen, of reactie:

www.vondel.be I 02 365 98 27 


