
1  ANIMALITO
 De Argentijnse artieste 

Graciela Gonçalves Da Silva, 
die werkt onder de naam 
‘Animalito’, opereert vanuit 
Madrid. Ze creëert haar eigen 
wereld waarin lieflijke figuren 
rondwaren.

2 LEGAL WALLS
 De oudste legale muren van 

België waar veel artiesten hun 
eerste stappen hebben gezet. 

3 SMATES
 Bart Smeets, artiestennaam 

‘Smates’, werd geboren in Asse. 
Realistische tekeningen zijn 
zijn handelsmerk. Hij laat zich 
steevast inspireren door de 
omgeving waar hij zich bevindt 
of door de vorm van de muur 
zelf. Ook het ontwerpen van 
optische illusies zijn hem niet 
vreemd. Water is een vaak 
terugkerend thema in zijn 
werk.

4 PSO MAN
 Pso Man is naast street artist 

ook wereldreiziger. Tijdens 
zijn reizen vergaart hij 
inspiratie voor zijn werken. 
De Luikenaar beeldt wezens in 
beweging af, vaak in de vorm 
van minimalistische schetsen.

5 CAZN
 Cazn, of Gunther Baeyens, 

is van alle markten thuis. 
Hij rekent zowel futurisme, 
realisme en architecturaal 
design tot zijn stijlen. Hij zette 
zijn eerste stappen in de gaffiti 
in de jaren 80.

6 MERIJN HOS
 Merijn Hos is een 

multidisciplinaire artiest uit 
Utrecht. In zijn commerciële 
opdrachten komt zijn 
eigenzinnige, vreugdevolle stijl 
tot uiting. Naast illustraties, 
heeft hij faam verworven 
als ontwerper van houten 
sculpturen.

7 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.

8 HELL’O
 Hell’O is het Brussels duo 

Jérôme Meynen en Antoine 
Detaille. Zij vermengen 
hun individuele stijlen om 
samen tot een universum 
van ‘monsters’ te komen. De 
achterliggende betekenis van 
deze creaties vertaalt zich 
in kritiek op de wereld van 
volwassenen, de maatschappij 
en de menselijke natuur. 

9 MR. CRITICAL  
× MELVIN

 Mr. Critical is vooral 
bekend als dj, met o.a. zijn 
eigen Critical feesten in de 
Muziekodroom, maar ook een 
zeer begenadigd graffiti artiest.  

 De in Limburg geboren Melvin 
heeft zijn roots in de graffiti 
scene. Tegenwoordig werkt 
hij als iIlustrator van boeken, 
animatiefilms, ...

10 MYMO
 MYMO haalt haar inspiratie 

uit haar Noord-Afrikaanse 
roots, dat merk je aan de 
patronen die ze gebruikt. In 
haar stijl combineert ze het 
mythische, psychedelische en 
kosmische. 

11 STEVE LOCATELLI  
× POLAK

 Steve Locatelli is een 
Belgische hedendaagse 
kunstenaar. Heldere kleuren 
en afbeeldingen van schedels 
kenmerken zijn werk. Hij 
heeft in Antwerpen zijn eigen 
kunstgalerij ‘Artifex’ en reist 
de wereld rond om massieve 
muren van zijn werk te 
voorzien. 

 Na het illustreren van zijn 
eigen muren, besloot Polak 
om zijn kunst naar buiten te 
brengen. De in Genk geboren 
kunstenaar, met Poolse roots, 
is gepassioneerd door graffiti. 
Naast zijn realistische werken 
met een twist, gooit hij 
tegenwoordig hoge ogen als 
tattoo artiest. 

12 ROA
 ROA is een graffiti artiest 

uit Gent die zijn identiteit 
niet prijsgeeft. Hij maakt 
gigantische muurschilderingen 
van dieren, vooral in zwart-
wit. Afhankelijk van de 
locatie waar hij zich bevindt, 
bepaalt hij welk dier hij zal 
afbeelden. Toen het Londense 
stadsbestuur een van zijn 
werken wou overschilderen, 
ontstond er een groot protest 
van de buurtbewoners. Met 
voorsprong de bekendste 
Belgische street artist van het 
moment. 

13 SOZYONE 
Brusselaar Pablo Gonzalez, aka 
Sozyone, laat zich inspireren 
door de wijk waarin hij 
woonde. Hij verdiende zijn 
sporen in de graffitiscene en 
is een van de gezichten van 
de legendarische Belgische 
hiphop groep De Puta 
Madre. Tegenwoordig wisselt 
hij zijn street art werk af 
met tentoonstellingen in 
gerenommeerde kunstgalerijen 
in binnen- en buitenland.

14 STEP OUT OF  
THE ARENA × SOFLES

 Dit zijn de artiesten van Step in  
the Arena, één van de grootste 
graffiti en street art festivals in 
Europa. Het doel van dit festival is 
om jongeren en professionals uit te 
dagen om elkaar op een creatieve 
manier te ontmoeten. Voor hun 
samenwerking met Street Art 
Festival veranderden ze hun naam 
naar Step out of the Arena.

 Sofles is een legendarische graffiti 
artiest uit Australië. Hij is non-stop 
aan het reizen. Een allround artiest 
die veel stijlen aankan. 

15 B-ART
 Graffiti/street artist die overal 

zijn ‘puppets’ spuit, plakt en verft. 
Zijn kleurenpallet beperkt hij 
voornamelijk tot zwart-wit. En 
is lid van de Limburgse Hertkore 
crew.

16 JOHAN MOORMAN
 Johan Moorman, uit Eindhoven, 

herken je aan zijn kleurrijke werken 
en lijngebruik. Retro-futuristische 
ontwerpen van onder andere steden 
en machines zijn het handelsmerk 
van Moorman. 

17 DZIA × JAMES COCHRAN 
× SOZYONE

 De speelse en kleurrijke kunst 
van Dzia is van een grafisch 
hoogstaand niveau. Naast 
murals maakt hij ook stencils en 
sculpturen. Hij beeldt vooral dieren 
af die ontworpen worden door een 
complex lijnenspel.

 James Cochran is geboren in 
Australië, waar hij ook zijn 
pointillistische graffitistijl 
ontwikkelde. Tegenwoordig woont 
hij in London. Hij verwierf faam 
met het portret van Usain Bolt 
tijdens de Olympische Spelen in 
2012 en in 2016 met het portret van 
David Bowie in Brixton.

 Sozyone: zie 13

18 BUE × RESTO
 De werken van Bué the Warrior, 

alias Dave De Rop, haal je er zo uit 
door zijn cartooneske stijl. De vaak 
schattige wezentjes en het vrolijke 
kleurenpallet stralen een en al 
positieve energie uit. Bué resideert 
tegenwoordig in Mexico waar hij 
zijn eigen wafelzaak heeft.

 Resto is graffitipainter en tevens 
uitbater van één van de bekendste 
cocktailbars in België: ‘Jigger’s’ in 
Gent. In deze stad heeft hij o.a. 
met Bué en ROA ontelbare muren 
geverfd.

19 SMUG
 Smug is een Australiër die 

tegenwoordig in Schotland 
woont. Hij staat bekend om zijn 
hyperrealistische graffitistijl met 
een twist. Hij spoot in België 

onder andere de NorthWestWalls 
containermuur in Werchter en 
RondPunt 26 in Genk. In Hasselt 
zijn er 2 prachtige werken van hem 
te bewonderen.

20 INSA × ZENK ONE × DERM
 INSA is afkomstig uit Engeland 

en startte met schilderen toen 
hij 12 was. Hij onderscheidt zich 
door realiteit en fantasie naadloos 
te combineren in zijn werken. 
Tegenwoordig maakt hij vooral 
bewegende/GIF werken en werd 
vorig jaar wereldberoemd toen hij 
het grootste GIF street art werk 
creëerde dat zelfs vanuit de ruimte 
te zien was. 

 Zenk One, aka Robin Nas, 
transformeert de stad met zijn 
grote werken op gevels. Hij is een 
allrounder die verschillende stijlen 
beheerst, maar staat bekend om zijn 
realistische stijl. Met zijn grafisch 
bureau deed hij al verschillende 
opdrachten voor prestigieuze 
merken. 
 
De Belgische graffitispuiter 
Derm heeft een unieke stijl en 
staat bekend om zijn kleurrijke 
vehikels en vervoermiddelen die hij 
helemaal ontleedt in zijn werk. 

21 BIER EN BROOD
 Bier en Brood, dat zijn Koen 

Harmsma en Jelmer Noorderman. 
Ze halen hun inspiratie uit 
machines, natuur en architectuur. 
Hun stijl is vrij sinister, zelfs 
apocalyptisch en altijd in zwart-wit. 
� enkel te zien tijdens de 
sluitingsuren van Pocomatto, 
wanneer de rolluiken omlaag zijn.

22 ARYZ
 Grote ‘murals’ zijn de specialiteit 

van de Spanjaard Aryz. 
Hij gebruikt vaak klassieke 
schildertechnieken en zijn 
werk heeft impressionistische 
invloeden. Tegenwoordig is hij een 
veelgevraagd artiest en reist hij de 
wereld rond. In 2011 bracht het 
Street Art Festival een gelimiteerde 
print van hem uit, die in een 
recordtempo uitverkocht was. 

23 DANJER MOLA × SMUG
 JAMES COCHRAN × KBTR 

HERTKORE (UCON‚ 
AMATIC‚ B-ART) × POLAK 
DOES × CHAS × SOFLES 
CT × KEVIN REYNAERT  
OX ALIEN × B-ART  
DINDIN × SOLCREW (ZIME‚ 
SEKTIE‚ LATE‚ EROSIE)

24 MR JUNE
 Mr June werd in 1985 door de 

graffiti microbe gebeten. Zijn 
artistieke stijl ontwikkelde zich 
door de jaren heen. Hij speelt met 
dimensies, kleuren en gradaties en 
maakt daarmee optische illusies.  

25 RUTGER TERMOHLEN 
× SUNKONE

 De werken van Rutger Termohlen 
ontspruiten vaak uit een vlek en 
worden verder aangevuld met 
bijzondere kleurcombinaties en 
lijnen. Hij schildert over het dier 
in de mens en de mens in het dier, 
dikwijls met een duistere schaduw 
erover. Tegenwoordig ook bekend 
als tattoo artiest, waar hij meestal 
zwart-wit werkt. 
 
Old school graffitipainter Sunkone 
uit Nederland heeft al vaker werk 
gemaakt in België maar nu ook 
een piece in Hasselt. Dit maal met 
partner in crime Rutger Termohlen.

26 EELCO ‘VIRUS’  
VAN DEN BERG

 Eelco ‘VIRUS’ van den Berg 
is een Nederlandse illustrator, 
schilder en graffiti-artiest. Zijn 
werk onderscheidt zich door 
sterk kleurgebruik en lijnen, 
in combinatie met decoratieve 
elementen. Hij haalt zijn inspiratie 
onder meer uit de hip hop scene. 
Zijn werk kan je naast op muren 
ook terugvinden op t-shirts, 
skateboards, …

27 PHILIP BOSMANS × UCON 
× STRICT × JAN ROSIUS 
Philip Bosmans (AMATIC) is één 
van de drie oprichters van het 
Hertkore collectief. De figuren 
van Philip zijn herkenbaar en 
uitgesproken met een sterk oog 
voor detail. Tegenwoordig breidt 
hij zijn terrein uit tot aquarel 
tekeningen en 3D illustraties.  
 
Ben Peeters, aka UCON, maakt 
ook deel uit van Hertkore. Zijn 
organische vormentaal en krachtige 
kleuren spreken meteen aan. 
Zijn figuren lenen zich ook tot 
houtsculpturen waarmee Ben een 
nieuwe dimensie aan zijn werk 
toebrengt. 
 
Strict verdiende zijn strepen bij 
het graffiti collectief Jungle Tactics.
Characterzetter, maar kan ook 
overweg met een funky lettertype. 
 
Jan Rosius, ook gekend als mc DOC 
van het hiphopcollectief Enter the 
Gates. Zijn mash ups zijn vaak 
grappig en maatschappijkritisch. 

28 STEVE LOCATELLI  
× FARM PROD 

 ‘FARM PROD’ is een kunst-
collectief uit Brussel die hun 
verschillende stijlen en invloeden 
samenbrengen en constant op 
zoek zijn naar vernieuwing in hun 
werken. 
 
Steve Locatelli: zie 11

29 JABA
 Jaba aka een van de graffiti 

‘godfathers’ uit België met 
Chileense roots. Hij werkte een 
tijd voor Dreamworks, waar hij 

de vormgeving deed voor grote 
kaskrakers. In 2016 bracht hij 
samen met Sozyone een graphic 
novel uit.

30 B-ART × DERM 
B-ART: zie 15 
Derm: zie 20

31 SUPER A × ZENK ONE
 Stefan Thelen, beter bekend als 

Super A, is een van de bekendste 
Nederlandse street artists. Hij 
beeldt surrealistische taferelen 
op een realistische manier af. Via 
metaforen en fantasie figuren uit 
hij kritiek op de politieke wereld. 
‘Kameleon’, zijn laatste werk in 
Hasselt, werd massaal online 
gedeeld, wat duidelijk maakt hoe fel 
zijn werk gesmaakt wordt. 
 
Zenk One: zie 20

32 BELIN
 Belin is een urban artiest uit Spanje 

met een surrealistische stijl. Zijn 
werken zijn over de hele wereld 
terug te vinden. Daar waar hij 
vroeger altijd realistisch werkte, 
implementeert hij tegenwoordig 
meer en meer invloeden uit het 
kubisme. In 2015 heeft hij in 
Nederland enkele werken gemaakt 
voor het Van Gogh jaar.

33 ADNATE × SOFLES
 Adnate wordt sterk beïnvloed door 

schilders uit de renaissance. Je kan 
zijn realistische stijl tegenwoordig 
niet enkel terugvinden in de vorm 
van graffiti, maar ook binnen het 
gebied van de schone kunsten. 
Zijn laatste exposities zijn steevast 
uitverkocht en zijn vaak politiek 
bewustmakend werk heeft hem al 
tot bij de Dalai Lama gebracht.  
 
Sofles: zie 14

34 DZIA 
Dzia: zie 17
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 STREET ART 
ELEKTRICITEITSKASTEN

 1  De wezens van Gijs Vanhee staan symbool 
voor de leegstand, vergankelijkheid en de 
identiteit van een stad. Net zoals het thema 
dat hij aankaart, zijn ook zijn werken van 
tijdelijke aard.

 2  De Limburgse Pointdextr laat zich 
inspireren door strips, heavy metal en 
hiphop. Hij maakte deel uit van collectief 
Zetka en krijgt op individueel vlak heel wat 
waardering door zijn uitgesproken vorm- 
en kleurgebruik. Vandaag is hij één van de 
mensen achter Toykyo en vaste ontwerper 
van het grootste hiphop label van de Benelux, 
'Top Notch'.

 3  Smates zijn handelsmerk is zijn realistische 
stijl. Hij laat zich inspireren door de 
omgeving waar hij zich bevindt.

 4  De in Antwerpen geboren Olivier 
Vrancken studeerde grafisch design en 
illustratie. In het verleden voerde hij als 
freelancer commerciële opdrachten uit maar 
tegenwoordig prefereert hij om zijn eigen 
vrije werken te maken.

 PUSH
 Skate shop PUSH is de enige winkel in 

de binnenstad waar je naast kledij ook 
spuitbussen vindt. 

 SKATEPARK KAPERMOLEN 
 Skatepark Kapermolen, dat is 60 bij 50 

meter skateplezier! Een uitdagende bowl 
in het midden, een eenvoudigere roll-in 
aan de zijkant. Check ook de 8 zones aan 
de buitenkant van het park: elke street spot 
vormt een nieuwe uitdaging.

 MUZIEKODROOM (MOD) / 
 FORTY FIVE
 Muziekodroom is dé plek voor 

muziekeducatie en een breed concertaanbod. 
Centraal staan de concerten van jonge en 
vernieuwende bands die er, onder andere 
tijdens het jaarlijkse Playfestival, hun 
opwachting maken.

 Forty Five is de club bij uitstek voor 
liefhebbers van elektronische underground 
muziek.

 DORPSSTRAAT
 De Dorpsstraat is hét alternatieve straatje 

van Hasselt. Hier vind je een chille 
koffiebar, vintagekledij, een cocktailbar met 
experimentele smaken, een kunstgalerij voor 
jong talent en leuke snuisterijen die ‘anders 
dan anders’ zijn.

 HOSTEL H 
 Hostel H heeft een capaciteit van 120 

bedden hebben en richt zich op jongeren, 
budgettoeristen, scholen en jeugdgroepen.
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