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Kom en ontdek het verhaal achter 
het kunstwerk 

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?

Beiden kunstenaars maken werk op internationaal vlak. 

Internationaal wil zeggen dat ze niet alleen in België 

werken, maar ook kunstwerken in anderen landen 

maken. 

Steve Locatelli is een kunstenaar die geboren is in 

Brussel. Hij begon in de jaren 90 met graffiti in de metro's 

van Brussel. Door de jaren heen ontwikkelde hij zijn 

eigen stijl verder uit. Hij wordt vandaag de dag gezien als 

één van de grotere street-art kunstenaars van 

België. Vandaag leeft en werkt Steve Locatelli in 

Antwerpen. Hij maakt kunstwerken op aanvraag, zoals 

bijvoorbeeld voor dit kunstproject in deze kerk. Maar 

zeker ook nog andere grote projecten. Daarnaast werkt 

hij niet alleen werken uit op muren maar ook op doeken, 

en ook allerlei andere ondergronden. 

Bart Smeets of beter gekend onder zijn artiestennaam 

Smates, heeft voor hij aan dit project begon eerst 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. Hij liet zijn verbeeldingen de vrije loop. Zo 

kreeg hij het gevoel dat deze kerk zich in een verlaten 

jungle situeerde. Wist je dat ze samen voor dit project 

400 spuitbussen leeg spotten? Veel toch?! 



Wat is street-art 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 

tussen beiden is dat street-art kunstenaars, zoals Bart 

Smeets en Steve Locatelli, zoveel mogelijk een verhaal  

of boodschap achter willen laten voor de kijker, voor jij en 

ik dus! 

Street-art kunstenaars gaan aan de slag met hun 

fantasie, veel spuitbussen en verf en borstels. 



Wist-je-datje 

Wist je dat deze kerk de eerste in België is met zo een 
monumentaal en hedendaags street-art- project? We mogen 
dus zeker fier zijn! 

Ik ben alvast benieuwd, jij toch ook? 

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 eventueel ook uitvoeren! 



Opdracht 1: de blinde en de dove

Voor jullie de kerk binnen gaan ga per twee staan. Een 

persoon krijgt oordopjes en hij of zij wordt de dove. De 

andere wordt geblinddoekt en wordt voor even blind. 

De 'dove' begeleidt de blinde doorheen de kerk voor 

ongeveer 2 minuten. Ga heel de kerk af en bekijk alles 

goed. 

De oordoppen mogen uit en de blinddoek mag af! 

Wat was jullie ervaring? Wat merkten jullie op? 

'Blinden' wat heb jullie allemaal gehoord? Welke 

geluiden viel je op? 

'Dove' op welke manier keek je naar de omgeving? 

Keek je vooral naar het kunstwerk? Of trok de ruimte 

ook je aandacht? Deel jullie ervaring met elkaar! 



Wist-je-datje 

We hebben het nu vooral gehad over het kunstwerk, maar 
weten jullie wat dit gebouw voordien was? 

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

Kennen jullie andere talen? 

Vertaal in zoveel mogelijk talen het 

woord 'papa'.



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 kon er ook 
overnachten. Jullie gaan na een schooldag gewoon naar huis. 
Maar als je hier vroeger op school zat, bleef je hier eten en slapen. 
Je woonde hier bijna. 



Opdracht 2: analyseer samen het kunstwerk

Blijf samen bij je klasgenoot van hiernet. Ga rug tegen rug 

staan zodanig dat jullie allebei een groot deel van het 

kunstwerk zien. Vertel aan elkaar wat er jullie opvalt. 

Beantwoord ook onderstaande vragen terwijl je aan het kijken 

bent naar jouw kant van het werk. Deze kunnen je helpen bij 

het analyseren van het kunstwerk. 

Wat gebeurt er volgens jullie en waarom denken jullie dat? 

Wat voor kleuren zien jullie allemaal? Noem ze op! 

Welke dieren zien jullie? 

Zijn er personages in het kunstwerk? Wie zien jullie? Is het 

een jongen of een meisje? Wie zou dit zijn volgens jullie? 

Naar wat of naar waar kijkt dit personage? 

Wat vinden jullie mooi, sterk aan het kunstwerk? 

Wat vraagt jouw aandacht? Door wat word je automatisch 

aangetrokken? 

Zijn er nog dingen die je opvallen? 

Schrijf enkele antwoorden op. 



Opdracht 3: Word zelf kunstenaar!

Maak zelf een kunstwerkje, probeer de jungle te tekenen op 

een leuke, andere manier. Dit kan in een één-lijn-tekening 

zijn, dit kan kubistisch, surrealistisch, minimalistisch, ... zijn.

Een-lijn-tekening of minimalistisch 

is een techniek van tekenen waarbij je 

je stift of balpen niet van je blad op 

heft. Je stift blijft altijd het blad raken. 

Kijk maar naar het voorbeeld van de 

plant (afbeelding rechts). 

Kubistisch is een kunstvorm, net 

zoals street-art een kunstvorm is. De 

afbeelding links is een kunstwerk 

van Pablo Picasso. Hij gaat aan de 

slag met veel kleur en hoekige 

vormen.



Mijn kunstwerk



Opdracht 4: verzin een verhaal

Ik ben toch wel nieuwsgierig wie die jongen op de schommel 

is en waar hij zich bevind en wat hij daar doet, jij ook? 

Ga in groepjes per drie of vier zitten. 

Ik wil van jullie enkele dingen weten: 

Wie is hij? Waar zit hij? In welk land, welke jungle? Naar wat 

kijkt hij? 

Waar woont hij? Woont hij in de jungle of woont hij ergens 

anders? Woont hij in een huis of een boomhut? 

Bekijk de volgende pagina voor de stappen bij het maken 

van je verhaal. 



1. Neem een wit papier. 

2. We gaan antwoorden op onderstaande vragen. Elke 

vraag is een nieuwe zin. 

3. Na het schrijven van 1 zin of woord, plooi je deze zin 

om naar achter dat je het niet meer kan lezen. 

4. Het omgeplooide blad geef je door aan je buurman of 

buurvrouw. 

5. Antwoord opnieuw op een vraag. 

6. Plooi dit antwoord opnieuw om zodanig dat je de 

voorafgaande en het nieuwe antwoord niet meer leest. 

7. Geef opnieuw door. 

8. Zo ga je een aantal keer verder tot alle vragen gesteld 

zijn. 

9. Plooi dan het blad helemaal open en lees het verhaal. 

10. Lees elkaar ook de verhalen voor. 

Hoe gaan we aan de slag?



Vragen

1. Wie is het personage in het kunstwerk? Wat is zijn 

naam, leeftijd? 

2. Waar is hij? Op welke plek denken jullie dat hij zich 

bevind? 

3. Waar kijkt hij naar? 

4. Waar woont hij? 

5. Waar zijn de ouders van het personage? 

6. Wat zijn de hobby's van het personage? 

7. Als alle deuren dicht zijn, komt hij dan tot leven? Wat 

doet hij dan in deze kerk? 



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, vragen of reacties:

www.vondel.be I 02 365 98 27  


