
 

 

Aan de leerlingen van de 3e graad(1e en 2e jaar) 

 

Hallo allemaal,  

Hier zijn we weer met een creatief idee dat jullie thuis zelf kunnen uitwerken.  

 

 Als je nog niet gehoord hebt van de  Britse street-art kunstenaar Banksy, dan heb je waarschijnlijk 

zijn werk al gezien. Ondertussen is zijn graffiti en kenmerkende sjabloonwerk over de hele wereld 

verspreid. “Balloon girl” is een van zijn bekendste murals. Zijn werken zijn vaak politiek en 

humoristisch getint. Zijn boodschap is meestal  vredelievend, antikapitalistisch, tegen de gevestigde 

orde en voor vrijheid. Hij schildert vooral dieren (apen en ratten) en mensen (politieagenten, soldaten, 

ouderen, kinderen).  

                     

  Red carpet dinner service                              Balloon girl                                                        Woman washing zebra stripes 

Soms bewerkt hij bestaande kunstwerken waardoor ze radicaal veranderen. Zo werd ‘het meisje met de 

parel’ van Johannes Vermeer voor Banksy ‘girl with the pierced eardrum(trommelvlies)’. Onlangs kreeg 

het werk een mondmasker maar het is niet duidelijk wie hier verantwoordelijk voor is. 

              

Vermeer                                                     Banksy 

 

                            



 

 

Om het verzorgend personeel in ziekenhuizen een hart onder de riem te steken, maakte Banksy een 

werk waarop een jongen te zien is die zijn Batman- en spidermanpop links laat liggen en liever speelt 

met een een superheldenpop van een verpleegster met een mondmasker.  In het najaar wordt het 

werk geveild en de opbrengst gaat naar een gezondheidsorganisatie. Dit toont zijn sociale 

bewogenheid en  engagement. 

 

 

De opdracht van deze week: 

Kijk door het raam en teken de gevel van het huis van de buren (of je eigen gevel). Dat mag in  

eenvoudige lijnen zijn, niet teveel details: omtrek, deur, ramen, vensterbanken, brievenbus. 

Teken een of meerdere dieren op de gevel en gebruik rand van de ramen, deur,… als basis om het 

dier op te laten rusten of staan. Laat je inspireren door het humoristische werk van Banksy. 

Werk eventueel af met een zwart stiftje. 

 

 

 

 

 



 

 

 

           

          

 

 



 

 

 

 

We kijken uit naar jullie creaties! 

 

Je kan je foto’s sturen naar foto@sabkzottegem.be  

Wie zelf een instagramaccount of facebook heeft en de afbeelding post + ons tagt (sabkzottegem), 

krijgt een plaatsje in ons verhaal. Gebruik volgde hashtags: 

#sabkzottegem 

#sabkzottegemvanuitdeliving 

#samencreatief 

#kunstenquarantaine 

 

 

Blijf lief voor elkaar. 

Tot later, 

 

Vriendelijke groeten van  Geertrui, , Frank, Roos, Kristof en Rosa. 
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