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Hasselt staat sinds jaar en dag bekend als stad 
van de smaak, waar mode en gastronomie 
goesting geven om de stad te bezoeken. Maar 
je kan je er net zo goed  laten verrassen door het  
rijke aanbod aan  actuele kunst 

Zo is er het gloednieuwe Z33 – Huis voor 
Actuele Kunst, Design & Architectuur – dat 
internationaal hoge ogen gooit. Denk ook aan 
kunst in de publieke ruimte, zoals ‘Batapillo’ 
van Panamarenko en ‘Het Waterpad’ van Piet 
Stockmans, of kunstgalerieën en ateliers die her 
en der oppoppen. Daarnaast is er eveneens de 
bloeiende Hasseltse street art scene, met meer 
dan 80 werken die verspreid zijn in de stad, én de 
unieke illustratiekunst in Villa Verbeelding, waar 
woord en beeld elkaar versterken.

Ontdek wat Hasselt te bieden heeft tijdens de 
KunstRoute, een blikverruimende wandeling langs 
kunst in de stad. Laat je leiden via drie thema’s: 
street art, beeldende kunst en illustraties. 
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1   Smug One
De Australische kunstenaar Smug is 
gekend is om zijn realistische stijl. In 
dit street art werk portretteert hij een 
jonge vrouw, die een kennis is van hem. 
Met een oppervlakte van 450 m² is dit 
het grootste street art werk in Hasselt.

2   Pichi & Avo
Pichi & Avo is een kunstenaarsduo uit 
Valencia, dat klassieke graffiti mixt 
met mythologische figuren. Dankzij 
deze combinatie leggen hun werken 
een verbinding tussen het verleden 
en het heden.

3   Het Stadsmus
In het stadsmuseum tref je een  
opmerkelijke deelcollectie heden- 
daagse kunst aan, vooral van 
Limburgse en Hasseltse kunste-
naars. Absoluut een bezoek waard!

4   Studio Giftig
Uitbreken en innerlijke vrijheid 
verwerven: daarover gaat dit 
imposante werk van het Nederlandse 
kunstenaarsduo Studio Giftig, dat 
naast graffiti ook bekend staat voor 
illustraties én werken op canvas. 

5   Z33 - Huis voor  
 Actuele Kunst, Design  
 en Architectuur
Het nieuwe tentoonstellingsgebouw 
van Z33 - een ontwerp van de 
Italiaanse architect Francesca Torzo - 
is een kunstwerk op zich. Het gebouw 
is genesteld in de groene begijnhof-
site. Achter de bijzondere buitenkant 
van ruitvormige bakstenen schuilt 
een kunstencentrum dat plaats biedt 
aan tentoonstellingen, onderzoek en 
producties, evenals samenwerkings-
projecten rond hedendaagse kunst, 
design en architectuur.

6   WIES
Het werk van Wies Vanvoorden, 
een hedendaagse kunstenares uit 
Hasselt, kan geplaatst worden onder 
de noemer ‘magisch realisme’. De 
basis van haar schilderijen is het 
contrast tussen licht en donker. 
In  Atelier-Galerij WIES stelt ze 
permanent eigen olieverfschilderijen 
tentoon, afwisselend aangevuld met 
werk van andere kunstenaars.

7   Solus Galerie
In Kunstgalerij Solus overvalt je 
meteen een gevoel van vrolijkheid. 
Je kan je laten bedwelmen door de 
warme en vrolijke kleuren, of door de 
speelse figuren met hun sprekende 
blikken en expressieve vormen. In 
deze galerij tref je een verzameling 
aan van glaskunst, keramiek, brons, 
schilderijen op doek, …

8   Manu Cox
In 1979 maakte Manu Cox het 
eerste streetartwerk in Hasselt. 
Dankzij zijn pionierswerk staat 
Hasselt ondertussen bekend als 
ware streetartstad. Als hommage 
aan Manu Cox is zijn iconische 
ontwerp nu opnieuw in de stad te 
bewonderen.

9   Liliane Vertessen
De reusachtige zilveren bril van roest-
vrij staal is het werk van de Limburgse 
kunstenares Liliane Vertessen. 
Het beeld drukt een contrast uit: 
enerzijds is het verbonden met de 
aarde via de sokkel. Anderzijds heeft 
het de mogelijkheid om aan de aarde 
te ontsnappen, op zoek naar het 
realiseren van zijn eigen droom.

10   Tom Schamp
Hoog in de wolken is het feest! 
De tekeningen van Tom Schamp 
zijn een streling voor het oog. Met 
acryl schildert hij een eigen wereld 
op karton. Zijn illustraties zijn 
herkenbaar door de typische humor, 
kleuren en kleine details.

11   Legal walls
In de jaren ’90 stelt Hasselt als eerste 
stad in België muren open waar  
graffiti-artiesten zich kunnen uitleven. 
In deze tunnels hebben veel artiesten 
hun eerste stappen gezet, en het is 
de plek bij uitstek om telkens weer 
nieuwe werken te ontdekken.

12   Smates
Bart Smeets - ‘Smates’ - heeft realisti-
sche tekeningen als handelsmerk. Hij 
laat zich inspireren door de omgeving, 
of door de vorm van de muur zelf. Ook 
het ontwerpen van optische illusies is 
hem niet vreemd, en water is een vaak 
terugkerend thema. 

13   ROA
ROA is een graffiti-artiest uit Gent 
die zijn identiteit niet prijsgeeft. Hij 
maakt gigantische muurschilderin-
gen van dieren, vooral in zwart-wit 
ROA is met voorsprong de bekendste 
Belgische street artist van het 
moment. De kanaalkom-site wordt 
binnenkort heraangelegd, maar deze 
mouttoren met de uil van ROA op blijft 
bewaard.

14   Leo Timmers
Op deze illustratie barst het feest op 
zee los. Ter voorbereiding van het 
boek ‘Het eiland van Olifant’ tekende 
Leo Timmers een maand lang niets 
anders dan water. Hij besteedt dan 
ook veel tijd aan de voorbereiding van 
zijn werken: àlles moet kloppen. Als 
kind spendeerde hij niet voor niets 
al vele uren aan de tekentafel in zijn 
vaders atelier.

15   Kunstuur
Kunstuur is een totaalbeleving met 
schilderkunst, muziek en verhaal. 
Binnen het uur komen een dertigtal 
schilderijen van Belgische kunste-
naars aan bod uit de periode van 
1850 tot 1950. De werken worden 
toegelicht door verschillende 
bekende Vlamingen. 

16   Elisa Ka Gallery
Bij Elisa Ka Gallery komt talent van 
verschillende disciplines aan bod: 
tekenkunst, grafiek, schilderkunst, 
en ruimtelijk werk rond sociaal 
maatschappelijke thema’s. Ook 
hedendaagse ontwerpers - die zowel 
figuratief als abstract werk maken - 
krijgen er hun plaats, aangevuld met 
aparte decoratieobjecten.

17   Smug One
Smug is een Australiër die momen-
teel in Schotland woont. Hij staat 
bekend om zijn hyperrealistische 
graffitistijl - weliswaar met een 
authentieke twist. 

18   James Cochran
James Cochran is geboren in 
Australië, waar hij ook zijn pointil-
listische graffitistijl ontwikkelde. 
Tegenwoordig woont hij in London. 
Hij verwierf faam met het portret 
van Usain Bolt tijdens de Olympische 
Spelen in 2012. 

19   Mathias Geerkens
Ga binnen in De Serre en ontdek 
in de inkomhal ‘Intertwining’, een 
interactief kunstwerk van kunstenaar 
Mathias Geerkens. Het focust zich 
op verbinding: op hoe de ruimte, de 
installatie en de mensen in de ruimte 
elkaar beïnvloeden. Beleef, creëer en 
ervaar de geluidsinstallatie zelf!

20   Insane 51
Insane 51 is een Grieks supertalent: 
hij mixt optische illusies met realis-
tische graffiti, en laat zo een nieuwe 
wind in het wereldje waaien. Dit werk 
kan je best bekijken met een 3D-bril!

21   Villa Verbeelding
Villa Verbeelding is een huis vol 
woord en beeld. In de expo ‘De 
Illustratiekamer’ vind je illustratie-
kasten, met deurtjes waarachter 
verrassende mini-ateliers schuilen 
van acht binnenlandse toptalenten. 
Het atelier van een illustrator is 
een bijzondere plek: er ontstaan 
nieuwe werelden en onvergetelijke 
personages komen er tot leven.

22   Carll Cneut
Valentina is een keizersdochter die 
énorm veel spullen heeft. Het meest 
van al houdt ze echter van vogels. 
Spot jij Valentina op de tekening? Carll 
Cneut schilderde de vogels laagje per 
laagje in acrylverf - en soms zijn dat 
wel meer dan tien lagen over elkaar! 

23   Novadead
Novadead is een Belgische artiest 
van het Ultraboyz-collectief die 
geïnspireerd is door de kosmos, 
de wetten van het universum én 
tradities van Afrikaanse stammen. 
Kunstwerken met beweging, snel-
heid, dynamiek, geometrie en fluo 
kleuren zijn typerend voor hem.  

24   Belin
Belin is een urban artist uit Spanje 
met een surrealistische stijl. Zijn 
werken zijn over de hele wereld terug 
te vinden. Vroeger werkte hij altijd 
realistisch, tegenwoordig implemen-
teert hij steeds meer invloeden uit 
het kubisme.

25   Super A × Zenk One
Stefan Thelen, beter bekend als 
Super A, is een van de bekendste 
Nederlandse street artists. Hij beeldt 
surrealistische taferelen af op een 
realistische manier. Via metaforen 
en fantasiefiguren uit hij kritiek op de 
politieke wereld. Dit werk, ‘Kameleon’, 
heeft hij samen gemaakt met Zenk 
One, aka Robin Nas. Deze allrounder 
maakt tegenwoordig grafisch en 
illustratief werk met warme kleuren 
en een nostalgische toets.

26   Galerie Dessers
Galerie Dessers waarborgt 530 m² 
hedendaagse kunst. Deze galerij 
ontstond meer dan 40 jaar geleden 
met een zeer concreet concept: 
een internationale confrontatie 
van afwisselend gevestigde 
kunstenaars en veelbelovend talent. 
Authenticiteit en kwaliteit zijn de 
barometers bij het samenstellen van 
hun zeer gevarieerd en verscheiden 
kunstaanbod.

27   Kaatje Vermeire
Kaatje Vermeire begint haar dagen 
het liefst met experimenteren aan 
de drukpers. Daarbij combineert ze 
verf, collage, teken- en grafische 
technieken. Ook in het boek ‘Mare en 
de dingen’ creëert ze op deze manier 
een eigen fantasierijke wereld. 

28   Piet Stockmans
Voor de creatie van ‘Het Waterpad’ 
maakte Piet Stockmans maar liefst 
350 porseleinen tegels van 15 op 
15 centimeter, allemaal met de 
hand. Het kunstwerk is dubbel zo leuk 
wanneer het regent: door het patroon 
van witte wolken en blauwe lucht op 
de tegels lijkt het dan net alsof het 
toch mooi weer is.

29   Panamarenko
Panamarenko staat voor de ont- 
moeting tussen kunst en technologie. 
Hij bouwt spectaculaire constructies 
die zowel speels als bijzonder zijn. 
Nutteloosheid is een voorwaarde voor 
zijn werk. Met de propellor op zijn rug 
probeert de figuur Batopillo het lucht-
ruim te veroveren, maar zijn vlucht zal 
enkel slagen in zijn verbeelding.

30    Michaël Verheyden
In de doorgang naar ’t Kookpunt vind 
je een uitdagend modern kunstwerk 
van de Limburgse kunstenaar 
en designer Michaël Verheyden. 
Iedereen loopt er voorbij alsof het 
niet meer is dan een leeg reclame-
paneel. Maar ga er eens recht voor 
staan: het helle licht trekt je aan en 
verblindt je. Stilaan wordt het beeld 
een spiegel en zie je jezelf. Stel je de 
vraag: wat vind je mooi? Hoe graag 
kan jij jezelf zien? Wat is jouw kracht?

31   Kadettenplein
Dit pleintje, dat je via drie smalle door-
gangen kan bereiken, kennen sommige 
Hasselaren nauwelijks. Er staan echter 
verschillende kunstwerken, sommige 
zelfs op verrassende plekken. Een 
leuke ontmoetingsplek die een kijkje 
meer dan waard is.  

32   Alex Face
Patcharapol Tangruen is een bekende 
en invloedrijke graffitikunstenaar in 
Thailand. Hij creëerde Alex Face, een 
personage met een gedesillusioneerd 
kindergezicht dat zich in dierenkos-
tuums hult. ‘Horen, zien en zwijgen’ is 
het thema van dit kunstwerk.

33   Multiple
Galerie Multiple is gespecialiseerd 
in hedendaagse juwelen. Elke 6 à 8 
weken worden er lokale en interna-
tionale ontwerpers uitgenodigd om 
tentoon te stellen. Je vindt er dan ook 
unieke sieraden, vervaardigd uit de 
meest uiteenlopende materialen.

Meer van dat?
A   Smates

Dit 20 meter hoge kunstwerk tegen 
een gevel van het Jessa Ziekenhuis is 
een eerbetoon aan dé helden van de 
coronacrisis: de zorgverleners. Deze 
hoopvolle mural komt voort uit de 
spuitbus van Smates, een Mechelse 
kunstenaar.

B   Pso Man
Pso Man is een Brusselaar die in 
Luik woont, maar de helft van het 
jaar actief is in Azië. Daar haalde hij 
ook de inspiratie voor dit werk: het 
toont een beer met een futuristische 
woonwagen op de rug, tijdens een 
achtervolging op een hert.

C   CCHA
Sinds enkele jaren stelt CCHA 
scherp op fotografie en video - de 
zogenaamde ‘lens-based media’. 
Fotografie lijkt een eenvoudig 
medium, maar is het niet. Een foto 
is immers niet zomaar een artistiek 
object an sich: het kan niet bestaan 
zonder te verwijzen naar een realiteit 
in, onder of buiten het beeld. Elk 
jaar organiseert CCHA minstens 9 
verschillende expo’s rond fotografie, 
video en/of nieuwe media, dus steeds 
iets nieuws om te ontdekken!

D   Brousse
Een creatief platform creëren waar 
Kunst en Smaak worden samenge-
bracht, dat is de missie van Brousse. 
Zo ontstaat een open huis waar men 
visies en interesses kan delen tijdens 
een etentje. Ga zeker ook eens kijken 
in de kunstgalerij!

E  Whoups × Philip Bosmans  
 × Ben Peeters
Het skatepark kreeg in 2020 een 
makeover. De Luikse artieste Océane 
Cornille (aka Whoups) bracht florale, 
vegetale streetart aan. Ze haalt 
haar inspiratie voornamelijk uit de 
natuur, de omgeving en de beweging. 
Enkele muren werden onder 
handen genomen door Hasseltse 
kunstenaars Philip Bosmans en Ben 
Peeters. Philip tekent herkenbare 
en uitgesproken figuren, met een 
sterk oog voor detail. Ben Peeters 
(aka Ucon) gebruikt organische 
vormentaal en krachtige kleuren die 
meteen aanspreken. 

F   PXL-MAD
PXL-MAD School of Arts biedt kunst- 
opleidingen en onderzoek aan op 
academisch niveau, met een kritische 
blik op morgen. PXL-MAD stimuleert 
studenten om in een academische 
en internationaal relevante context 
de vernieuwing op te zoeken, en om 
via experiment de grenzen van het 
vertrouwde te verleggen. Je kan hier 
regelmatig expo’s bezoeken met werk 
van studenten en docenten. 

G   Guillaume Bijl
De internationaal gevierde kunste- 
naar Guillaume Bijl ontwierp en 
installeerde de voorbije jaren 
verschillende indrukwekkende 
en kleurrijk beschilderde bronzen 
beelden, die hij ‘feestelijke beelden’ 
noemt. Met het beeld ‘Het Mona Lisa 
Tafereel’ combineert hij klassieke 
kunst met hedendaagse moderne 
problematiek.

H   SokarUno
De in Berlijn wonende artiest 
SokarUno heeft in 2018 dit kunstwerk 
gemaakt. Zijn werken zijn vaak geba-
seerd op mythologische figuren en 
beelden die hij dan vervormt. Het doet 
denken aan een glitch of storing, zoals 
je vroeger bij oude televisies had.

I   Iota
Het favoriete thema van kunstenaar 
Iota is het portret. Kenmerkend 
voor haar werk is de insteek om te 
vertrekken vanuit een beweging, een 
gelaatsuitdrukking of een emotie. 
Daarnaast probeert ze ook steeds het 
afgebeelde gezicht abstract te maken.

J   INTI
Inti is een van de ambassadeurs voor 
de Zuid-Amerikaanse street art.  
De Chileen put uit zijn rijke culturele 
geschiedenis en plaatst overal 
kleurrijk werk op gigantische muren.

K   Felipe Pantone
De Spaans-Argentijnse kunste-
naar Felipe Pantone combineert 
gewaagde elementen uit de wereld 
van grafische ontwerpen met zeer 
geavanceerde geometrische vormen, 
om tot ultramoderne kunst te komen. 
En test het maar eens uit: deze 
QR-code wérkt.

L   Parking Astrid
Ook op deze parking kan je tal van 
streetartwerken terugvinden. Meer 
info over elk werk krijg je via de app  
of de website van Street Art Cities.

M   Dzia & Sons
Langs de fietsenstalling ontdek 
je een reeks werken met steeds 
een wolf in de hoofdrol. Als je de 
beelden achter elkaar zet, krijg 
je een verrassend resultaat. De 
speelse en kleurrijke kunst van Dzia 
is van een grafisch hoogstaand 
niveau. Hij beeldt vooral dieren af 
die ontworpen worden door een 
complex lijnenspel. 

N   FARM PROD
‘FARM PROD’ is een kunstcollectief  
uit Brussel die hun verschillende 
stijlen en invloeden samenbrengen  
en constant op zoek zijn naar  
vernieuwing in hun werk.  

O   Insane 51
De Griekse kunstenaar Insane 51 
creeërt optische illusies in zijn 
werken. In dit werk geeft hij beweging 
op een erg mooie manier weer. 

P   Rinus Van de Velde
Ga binnen in ‘t Scheep, het Hasseltse 
stadhuis, en laat je verwonderen door 
de monumentale houtskooltekening 
van de Belgische kunstenaar Rinus 
Van de Velde. Voor deze ‘Nachtwacht 
2.0’ haalde hij inspiratie uit groepspor-
tretten uit de 16de en 17de eeuw. Die 
traditie bracht hij naar het legendari-
sche Hasseltse volkscafé Cambrinus. 
Je ziet een fictieve kunstenaarsge-
meenschap, met zowel mensen uit 
zijn persoonlijke omgeving als vaste 
klanten van het café.
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Street Art Festival
 
Street Art Festival is het oudste streetartfestival in de Benelux. De roots 
ervan gaan terug tot begin jaren negentig, toen ze graffiti-evenementen 
organiseerden, filmden en ondersteunden. Street Art Festival promoot 
graffitischrijvers en street art-kunstenaars in heel België én in het 
buitenland.  

→ www.streetartfestival.be

 
Street Art Cities
 
In Hasselt is nog veel meer street art te ontdekken dan op deze kaart wordt 
aangeduid. Via de website of de Street Art Cities app krijg je een volledig 
overzicht.  

→ hasselt.streetartcities.com
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