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De provincie Vlaams-Brabant, de stad Halle en CC ’t Vondel
sloegen de handen in elkaar om een uniek en ambitieus
street art-project te realiseren.
De partners kozen ervoor om in de Paterskerk in Halle een
indrukwekkend totaalkunstwerk te creëren door twee
grootheden uit de street art-scene, Bart Smeets alias
Smates en Steve Locatelli.
Hiermee krijgt de stad Halle er een artistieke hotspot en een
belangrijke toeristische troef bij.De Paterskerk wordt de
eerste kerk in België met een monumentaal en hedendaags
street art-kunstwerk.

HOOGSTAANDE KUNST VOOR IEDEREEN.
400 spuitbussen verf hebben de kunstenaars leeggespoten op de
muren van de Paterskerk.
‘In onze cultuurwerking hebben we steeds ingezet op
drempelverlaging’, zegt Tom Dehaene, gedeputeerde voor
cultuur. ‘Street art is de meest laagdrempelige vorm van
beeldende kunst.
In 2016 realiseerde de provincie Vlaams-Brabant met ‘Wild
Brabant’ reeds street art-kunstwerken op 8 openbare locaties,
waaronder de droogtoren op het binnenplein van CC ’t Vondel in
Halle. ‘Nu zetten we nog een stapje verder’, zegt gedeputeerde
Tom Dehaene.
‘De artistieke invulling met een totaalkunstwerk in een
kerkinterieur is uniek voor ons land. De Paterskerk in Halle was
hiervoor de meest geschikte locatie. Ze wordt een artistieke
stilteplek waarbij de monumentale street art uitnodigt tot
bewondering’.

Bart Smeets & Steve Locatelli
OASE VAN RUST IN DE STAD.
Het kunstwerk op de muren wordt een overdadige en
kleurrijke creatie, in harmonie met de bestaande
architectuur van het kerkgebouw. De bezoeker gaat op in
het geheel en wordt overweldigd door de sfeer van de
combinatie tussen de majestueuze architectuur en het
monumentale schilderwerk.
Als de bezoeker de kerk binnenkomt, wordt de sfeer
langzaam opgebouwd via aanzetten in de zijbeuk’, zegt
kunstenaar Smates. ‘Een indrukwekkende ervaring in het
middenschip volgt. Het lijkt alsof de kerk niet in de stad
maar midden in een feeëriek oerwoud staat: mistig, bevolkt
door dieren, met als centrale figuur een klein jongetje op
een schommel dat het geheel aanschouwt. Via woekerende
planten doorheen de kerk worden verbindingslijnen
gecreëerd tussen de verschillende artistieke elementen,
zodat het resultaat een geïntegreerd totaalkunstwerk
vormt’.

Bart Smeets, hoe heb je dit project aangepakt?
Bart: Ik ben uiteraard eerst ter plaatse gekomen en
heb toen voornamelijk het interieur geobserveerd. Bij
mijn tweede bezoek heb ik de volledige kerk
gefotografeerd. In Photoshop heb ik vervolgens het
interieur gereconstrueerd. En daarop ben ik beginnen
tekenen en ontwerpen.

Waren er praktische obstakels in deze kerk?
Bart: Ondanks het gebouw al een tijdje leegstaat, zijn
de muren perfect gebleven. Dus aanpassingen aan de
ondergrond waren niet nodig. Steve: Indien we hier
geconfronteerd werden met afgebladderde muren,
was dat bovendien niet meteen een probleem. Het zou
de vergankelijkheid benadrukt hebben. En
vergankelijkheid kan ook charmant zijn. Belangrijk is
dat de authenticiteit van het gebouw gebleven is. Zo
hebben we een aantal elementen van de vroegere
kerk geïntegreerd in de realisatie.

Welk verhaal speelde zich af in je achterhoofd bij het
maken van het ontwerp?
Bart: In de Paterskerk zijn zeer weinig ramen. Het
deed me vrijwel onmiddellijk denken aan een verlaten
kerk ergens in de jungle. In mijn verbeelding zag ik
ook natuurelementen die zich een weg geboord
hadden door de muren van de kerk. In mijn fantasie
situeerde de kerk zich trouwens in de buurt van de
plek waar ooit de ark van Noa is gestrand.
Aanvankelijk wou ik die ark ook zichtbaar maken in
mijn realisatie. Maar uiteindelijk zie je enkel een aantal
dieren. Nu dat is mijn verhaal. Maar het is de
bedoeling dat de bezoeker zijn verbeelding de vrije
loopt en een eigen verhaal creëert. Steve: Zoals je kan
zien ligt het resultaat helemaal in het verlengde van de
fantasy world. Het geeft een positieve vibe en past
volledig in dit gebouw.

Street art speelt zich meestal af in het straatbeeld.
Wellicht was deze kerk een heel andere beleving?
Bart: Het was inderdaad een zeer aparte beleving. Het
grote contrast was de rust. Anders creëer je kunst in de
drukte van een straat. Hier ben je eigenlijk zeer
eenzaam. Dus ik ben wel blij met de samenwerking
met Steve Locatelli. (glimlacht). Steve: Zo’n
monumentaal project kan je ook niet alleen realiseren.
Met twee voel je het tenminste een beetje vooruit
gaan. En je moet ook iemand hebben die je steunt en
aanmoedigt.
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