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PROCES

EDITO
Na vele maanden afstandsonderwijs in SLAC/Academie, zowel voor jongeren als voor volwassenen, konden we in mei de deuren van onze ateliers heropenen. We hebben elkaar meegenomen op deze lange online uitdaging, we hebben contact gehouden en elkaar geïnspireerd.
We zijn nu terug de weg ingeslagen naar de fysieke ateliers, hopelijk met een volle doorstart
in september voor alle leerlingen/studenten.
De knappe resultaten van de studenten in alle ateliers, te bekijken sinds 12 juni op de
ONLINE OPENDEUR EXPO op www.slac.be/academie, getuigen van de enorme dynamiek van
de studenten om, ondanks coronamaatregelen, door te blijven werken in hun thuisatelier. Via
een snelle en steeds evoluerende ingebruikname van online tools en platforms werden tijdens
de online lessen ervaringen en beelden gedeeld, in elk atelier en van kind tot volwassene.
Ervaringen die we zeker zullen meenemen de komende jaren, als leerlingvolgsystemen en
zich verder ontwikkelende deelplatforms binnen de ateliers, maar ook als stimulans voor het
atelier-overschrijdend werken.
Contact houden online, en dit doorzetten, bleek tijdens het voorbije coronajaar al snel een
sterke extra kracht geworden in SLAC/Academie. Een heel mooi project was SLAC@HOME,
intussen SLAC@WORK, een platform om het proces te tonen in het thuisatelier. Leerkrachten
en medestudenten probeerden elkaar te stimuleren, vol te houden, niet af te haken om zo
samen een brug te slaan naar het fysieke atelier.

januari 2021
work in progress door de ateliers vowassenen

Het was een zwaar jaar/schooljaar voor velen onder ons, ook op persoonlijk vlak. De SLAC
Community, zoals alle kunst en cultuur, was voor velen een noodzaak, een houvast. Samen
kunst beleven, creëren, onderzoeken en artistieke grenzen verleggen heeft ons intens verbonden gehouden.
Volgend schooljaar biedt SLAC/Academie weerom een boeiend artistiek programma met
tentoonstellingen, lezingen, projecten en de deelname aan KNAL! Stadsfestival van de Big
Bang.Op 7 september presenteren we de prachtige expo Blind date/Sculpture Exchange in
SLAC (zie onder aan de pagina), nu in S.M.A.K Gent tot 4 juli. Gevolgd door OOGST 2021,
in oktober, waarbij een wisselend team docenten een tentoonstelling samenstelt met werk uit
alle ateliers hogere en specialisatiegraad. Alvast van harte welkom!

STAPELgek
Een gezonde, warme en heerlijke zomer voor iedereen. Tot september!

Hartelijke groeten,

BIG BANG

februari-maart 2021
online expo graad 1-2
http://slac.be/academie

REVIEW

mei 2021
een jaarproject van de ateliers volwassenen
online expo
http://slac.be/academie

Annemie Verbeek
Directeur SLAC/Beeldende en Audiovisuele Kunst

UNMUTE

april-mei 2021
een tentoonstelling door docenten SLAC/Academie
exporuimte Tweebronnen
https://www.mleuven.be/nl/expo-leuven

Blind Date | Sculpture Exchange

SLAC Artist Talks

Voorjaar 2021
https://letstalkleuven.be

CLOSE UP

maart 2021
een project van de ateliers graad 3 volwassenen
online expo
http://slac.be/academie
Studenten Fie Vandevin, SLAC en Britt Roskam, BUSO Sint-Rafaëlschool

‘Blind Date / Sculpture Exchange’ is een samenwerking tussen S.M.A.K., BLANCO/NUCLEO, BUSO Sint-Rafaël en SLAC/Academie. De tentoonstelling
‘Correspondances’ van Ronny Delrue in het museum inspireerde tot het opstarten van een correspondentie tussen studenten en kunstenaars verbonden
aan BLANCO/NUCLEO, BUSO Sint-Rafaël, een school voor volwassenen met een visuele beperking en SLAC/Academie. De deelnemers wisten niet met
wie ze in dialoog zouden gaan en de communicatie zou enkel gebeuren via kleine sculpturen. Telkens drie keer zou er op deze manier contact worden
gelegd. Wanneer een deelnemer een creatie van een andere deelnemer ontving, werd gevraagd om er een antwoord op te formuleren in de vorm van een
zelfgemaakte, nieuwe sculptuur. Daarbij moest het antwoord niet alleen interessant zijn om te bekijken maar ook een boeiende tastervaring bieden.
De sculpturale correspondenties werden voor het eerst samen in SMAK getoond, in september komt de tentoonstelling naar SLAC!
SLAC/Academie, studenten graad 3 volwassenen o.l.v. Anneleen Pruvoost: Leo Anthoon, Heidi Belmans, Lien Derudder, Bea Durand, Aagje Florizoone,
Sofie Hoebeeck, Micheline Vanden Driesch, Fie Vandevin, Geertrui Van Overwalle, Mimi Vangindertael, Marie Olbrechts, Piet Vers, Marleen Dekempeneer,
Ria Verboomen, en Jaak Bosmans / BUSO Sint-Rafaël: Alexander Batyr, Brigitte Reynaert, Linda Geldhof, Nejad Maziar Mohammadi, Jonas Naeye, Marleen
Van den Eede, Dirk Van Dingenen, Britt Roskam, Christel Van Bossche, Sandra Van Vaerenbergh, Ann Kalayani Vinonsajeev Selvadurai, Dimitri De Broyer
en Annemie Vermeulen / BLANCO/NUCLEO: Naomi Kerkhove, Joke Raes en Judith Herman

Marianne De Roo, The Unexpected

Mileen Malbrain, My images of cosmic background radiation

Geert Van Belleghem, Full Moon

PLATFORM
PLATFORM biedt rechtstreeks ruimte aan de studenten SLAC/Beeldende & Audiovisuele
Kunst. PLATFORM 9 toont een selectie werken rond het jaarthema BIG BANG en kadert
binnen het KNAL! Stadsfestival van de Big Bang dat in het najaar zal plaatsvinden.
BIG BANG resulteerde in een online tentoonstelling op www.slac.be/academie.
Beeld cover: Paul De Keyser, Shelter
Beeld poster: Aleksandra Barmuta, ‘WHO’

Helene Jacobs, Hommage aan Andrée Bartholomé - Groepsportret met Georges Lemaître,
Odon Godart en Andrée Bartholomé

Ludo Melis
Dieter Platel

Jan Lambrecht
Textielatelier kant, groepswerk, detail

Veerle Lesecque

Francis Vranckx, Klok tekeningen

Anne-Sophie Hoste

AGENDA
Agenda onder voorbehoud van corona veiligheidsadviezen. Meer info en data kan u vinden op www.slac.be/academie
Alle tentoonstellingen en evenementen gaan door in SLAC tenzij expliciet anders vermeld.

ONLINE OPENDEUR EXPO 2021
Vanaf zaterdag 12 juni

Artist Talk: Anouk De Clercq

Maandag 14 juni om 19.00u - STUK Auditorium

In de Palm van je Hand

Opening op donderdag 21 oktober om 19.00u
Interactief project, doorlopend te bezoeken van
vrijdag 22 oktober t/m zaterdag 27 november
SLAC ]vitrine
Ingang Craenendonck

© Anouk De Clercq

Artist Talk in het kader van Artefact: Wired for
Empathy, i.s.m. Interactieve Media – SLAC/Beeldende &
Audiovisuele Kunst.
https://www.artefact-festival.be/
Zaterdag 12 juni om 14u start de ONLINE OPENDEUR
EXPO 2021 waarbij je klikkend op ontdekkingstocht kan bij
de verschillende ateliers.
Welkom, wij zijn er klaar voor!
SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst kijkt uit naar de
start van het nieuwe schooljaar op 1 september!
Een enthousiast team staat klaar om iedereen, met of
zonder voorkennis, te begeleiden doorheen een persoonlijk
traject, steeds gericht op de eigen mogelijkheden.
Heb je zin om les te volgen aan de academie?
Nieuwe inschrijvingen vanaf maandag 21 juni tot en met
donderdag 30 september, volledig online.
Heb je een vraag?
Op www.slac.be/academie vind je alle info.

Blind date / Sculpture Exchange
Opening op dinsdag 7 september om 19.00u
Tentoonstelling van woensdag 8 september t/m
zaterdag 2 oktober

‘In de Palm van je Hand’ is een interactief, participatief
project in het kader van KNAL! Stadsfestival van de
Big Bang, het nieuw cultureel stadsfestival in Leuven van
15.10.2021 tot 30.01.2022.
Wist je dat de bigbangtheorie in Leuven geschreven is?
Professor Georges Lemaître lanceerde deze revolutionaire
theorie over de oerknal in 1931 aan de Leuvense
universiteit. En hij deed de wetenschap op haar
grondvesten daveren! Het is dan ook niet toevallig dat
Leuven de big bang als thema van zijn wervelende
stadsfestival kiest. Ook nu nog speelt KU Leuven een
toonaangevende rol in de zoektocht naar het ontstaan van
het universum.

Atelier keramiek

Tentoonstelling van donderdag 17 juni t/m
woensdag 30 juni

© Anneleen Pruvoost, Sculpture Exchange

‘Blind Date / Sculpture Exchange’ is een samenwerking
tussen S.M.A.K., BLANCO/NUCLEO, studenten van BUSO
Sint-Rafaël, een school voor volwassenen met een visuele
beperking en studenten van SLAC/Academie.
De tentoonstelling ‘Correspondances’ van Ronny Delrue
in S.M.A.K. inspireerde een correspondentie via kleine
sculpturen tussen de deelnemers. De sculpturale
correspondenties werden voor het eerst samen in S.M.A.K
getoond, in september komt de tentoonstelling naar SLAC!
Studenten van het atelier keramiek o.l.v. Fabienne Loyens
tonen hun werk in de vitrines van ‘Harvest Club’, Mathieu
de Layensplein 7 en ‘Silver and Stone’, Mechelsestraat 49,
3000 Leuven.
Hun werk is doorlopend te bekijken van 17 tot 30 juni.

Atelier schilderkunst

Tentoonstelling van maandag 14 t/m
woensdag 30 juni

OOGST 2021

Na ‘Big Bang’, een jaarproject met studenten van de
ateliers volwassenen dat resulteerde in een online expo
op http://slac.be/academie, pakt SLAC nu uit met de
interactieve installatie ‘In de Palm van je Hand’.
Vanuit de SLAC ]vitrine wordt een flow van beelden
geprojecteerd in de handen van de toeschouwers. Met de
installatie ‘In de Palm van je Hand’ wil SLAC/Academie de
hele school, bezoekers en voorbijgangers betrekken bij
het stadsproject. Centraal staat de verwondering over de
kosmos en haar ontstaan.
https://www.knalfestival.be
https://www.kunstleuven.be

Opening donderdag 7 oktober om 19.00u
Tentoonstelling van vrijdag 8 oktober t/m
zaterdag 20 november
Een wisselend team docenten selecteert tijdens de
OPENDEUR expo werk uit alle ateliers hogere en
specialisatiegraad. In oktober stellen ze de tentoonstelling
OOGST 2021 samen.

Artist Talk: Peter Morrens

Woensdag 20 oktober om 19.00u - Foyer SLAC

Artist Talk: Els van Riel

Maandag 6 december om 19.00u - Foyer SLAC
Info lezingen via
https://letstalkleuven.be
http://slac.be/academie/lezingen.html

PROCES

Simonne Peeters en Ludo Melis, twee laureaten van het
atelier schilderkunst o.l.v. Hilde Overbergh, tonen hun
eindwerk in de vitrine van Huis Delsart.
Bondgenotenlaan 81, 3000 Leuven.
Hun werk is doorlopend te bekijken van 14 tot 30 juni

Januari 2022
PROCES toont werk van de ateliers volwassenen graad 4
en specialisatie. De tentoonstelling dient zich aan
als een “proces/project”, het proces slaat niet enkel op de
ontwerpfase maar loopt door tijdens de tentoonstelling
zelf.
Het proces/project is open, het kan worden voortgezet
maar het kan ook verschuiven, zoals ook de werken
kunnen schuiven, binnen het eigen veld of in contact met
elkaar. Het wil geen product afleveren maar verwijlen in
momenten, in een voortdurend “imperfectum”.
Dirk Pültau, DWR/51
Colofon
V.U. Annemie Verbeek, Zijpstraat 7, 3220 Holsbeek
Kernredactie: Beatrijs Albers, Marc Horemans, Luc Huysman,
Annemie Verbeek, Evelien Prové.
Vormgeving: Kristel Geukens, leraar Atelier grafisch ontwerp
en illustratie SLAC
© Beeld cover: Paul De Keyser, Shelter
© Beeld poster: Aleksandra Barmuta, ‘WHO’

Project graad 3 jongeren

Februari- maart 2022
Project graad 3 jongeren in het kader van ‘200 jaar
Kruidtuin’.

