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EDITO

Individueel en ‘eigen’ werk maken in het atelier, kunst beschouwen en onderzoeken, 
maar ook ruimte geven voor ‘het collectief’ kunstenaarschap, maken al lang 
deel uit van de artistieke opleidingen in SLAC/Academie. 

Dit schooljaar een extra focus op projecten met als uitgangspunt of resultaat het 
collectieve: de voorbije expo REVUE met geschilderde Leuvense landschappen 
in lange schakelingen, collectief en participatief zeefdrukkende leerkrachten in 
de open hall van SLAC begeleid door kunstenaars Kristof Van Gestel en Els Bae-
ten als deel van het kunstproject Idiosyncratische Machine & Vormdrukkers, 
beeldateliers kinderen en jongeren die volop samen kunst bouwen met papier/
karton/hout met als finale een leeftijd overschrijdende vervolg-workshop voor 
iedereen tijdens de Dag van de Academies (11 februari), brainstormen en uitwerken 
van een gezamenlijk project met alle ateliers in de publieke ruimte in het kader 
van het stadsbrede festival Bouts 2023. New Perspectives in de herfst 2023, …
naast vele kleine en spontane samenwerkingen in ateliers.

Het jaarproject Tussenruimte is in volle ontwikkeling in de verschillende ateliers 
voor volwassenen met een expo in mei in SLAC. In deze Nieuwsbrief #29 vindt 
u een boeiende beschouwende tekst van Steven Humblet over ‘Tussen/Ruimte, 
het tussen’.

De voorbije herfst waren de Artist Talks, in het kader van Lets Talk Leuven, 
door Klaas Rommelaere en Anton Cotteleer alvast inspirerend voor ons jaarproject 
Tussenruimte. In het voorjaar komen kunstenaars Tamara Van San en Effi & Amir 
naar SLAC voor een lezing over hun artistiek parcours.

Van harte voor iedereen, binnen en buiten SLAC/Academie, een fijn eindejaar met 
geliefden en vrienden en veel geluk voor 2023!

Annemie Verbeek

Steven Humblet (°1970) studeerde filosofie en culturele antropologie aan de 
KULeuven. Hij doceerde fotogeschiedenis en fototheorie aan Sint-Lucas Brussel 
(2003-2016), MDA Genk (2005-2008), KASK Gent (2008-2010) en KASK Antwer-
pen (2016-2022). Sinds 2018 leidt hij de onderzoeksgroep Thinking Tools aan het 
KASKA. Daarnaast blijft hij actief als kunstcriticus en curator.

Tussenruimte. Het woordenboek vat het woord summier samen als de ‘ruimte 
tussen twee voorwerpen of tijdsperiodes in’. Het tussen heeft dus zowel een ruim-
telijk als een temporeel karakter: het bestrijkt een (weliswaar onbepaald) gebied 
of tijdperk. Maar niet zomaar om het even welk gebied of tijdperk: het is een 
rommelig breekpunt in de ruimte, een rusteloze pauze in het vloeien van de tijd. 
De tussenruimte is daarbij geen ruimte die verbindt, maar een die scheidt. De 
tussenruimte vult het gat in de ruimte of de tijd niet op, maar maakt die juist leeg: 
het is de ontwrichtende leegte van het onbeslisbare. Het is de braakliggende grond 
die nog geen functie heeft, het moment dat nog niet in een beslissende plooi is 
gevallen. Het tussen desoriënteert: het is niet de simpele omkering van wat eraan 
voorafging, maar enkel de suspense van de niet-plaats of het onbestemde ‘nu’. 
Het is de plek of het moment waar nog niets is beslist: het is pure potentialiteit.

Wat gebeurt er als men zich bewust wenst op te houden in de tussenruimte en 
zich dus niet terugtrekt in de veilige haven van wat er zich langs, onder of boven, 
bevindt? Wat dreigt men te verliezen, wat hoopt men te winnen? Het verlies is 
relatief eenvoudig te benoemen: men verlaat het domein van de geruststellende 
zekerheid, van de conventionele oplossingen, van de voorgeschreven paden. Wat 
men hoopt te winnen met deze demarche, is echter veel minder duidelijk. Waar-
om stapt men zo onbesuisd in de woeste turbulentie van het tussen? Een zucht 
naar vrijheid? In het tussen kantelt immers alles. De bestaande orde wordt er 
(althans voor even) opgeschort. Het tussen installeert een gevoel van ongebon-
den vrijheid: hier wordt alles opnieuw mogelijk (zo lijkt het wel). Die opwindende 
ervaring van een bijna absolute vrijheid lokt, maar schrikt ook af. Zolang vrijheid 
keuzevrijheid betekent, boezemt ze geen angst in, maar in het tussen is er geen 
sprake van een mogelijke keuze. In het tussen opereert men zonder vangnet: alle 
kaders vallen weg, alle afwegingen voor of tegen doen er even niet meer toe.

Het tussen houdt ons in suspense. Het biedt geen heldere criteria om te handelen 
of om de consequenties van een handeling juist in te schatten. De bezoeker van 
het tussen wordt op een radicale manier voor zijn of haar verantwoordelijkheid 
geplaatst: hic et nunc zal men zichzelf moeten gronden, moeten heruitvinden. Dat 
is meteen ook het appel van het tussen en wellicht ook de reden waarom het zich 

precies vandaag zo uitdrukkelijk opdringt. Het heeft er immers alle schijn van dat 
we ons nu in een uiterst precair transitiemoment bevinden, met de ontwrichting 
van het maatschappelijke leven door sociale media, met een klimaat in crisis door 
een ontspoord economisch systeem, met de ineenstorting van cruciale ecosyste-
men door de zesde uitstervingsgolf, met het vervagende onderscheid tussen feit 
en fictie, met een onwrikbaar en schijnbaar geblokkeerd politiek systeem, enz. Al 
deze existentiële problemen maken dat ons huidig bestel niet kan gered worden 
met de recepten van het verleden: iets nieuws lijkt noodzakelijk. Het tussen creëert 
de noodzakelijke leegte waarin deze nieuwe gestalte en de daarin opgetaste mo-
gelijkheden tot herbronning zich aan ons kan openbaren. 

De tussenruimte is een paradoxale ruimte. Ze bestaat enkel bij gratie van wat 
haar omgeeft, maar ze wordt daar tegelijkertijd niet door bepaald. Ze blijft wezen-
lijk onbestemd. De tussenruimte is letterlijk en figuurlijk een passage: een plek of 
moment van overgang, van transformatie ook. Het tussen markeert de plek of het 
moment waar men het bekende achter zich laat en het on(her)kenbare tegemoet 
treedt. Alle culturen hebben rituelen ontwikkeld om deze overgangsruimtes en 
-periodes succesvol te navigeren. Onze huidige, gedesacraliseerde en onttoverde 
Westerse samenleving biedt zulke rituelen echter niet langer aan. Ons rest enkel 
het domein van de kunst om alsnog iets van deze prikkelende overgave aan het 
tussen te kunnen ervaren. Als tussenruimte is kunst vandaag de enige plek waar 
het gangbare vrijelijk (en vrolijk) wordt opgeschort, waar de kleinburgerlijke, 
rationele en op efficiëntie gerichte logica van het neoliberale rendementsdenken 
wordt ingeruild voor een onvoorspelbare tocht vol avontuurlijke ontmoetingen, 
verrassende ontdekkingen en onverwachte vondsten.

Steven Humblet

Tussen
Ruimte

/

OPEN CALL PLATFORM 11: Tussenruimte
De rubriek PLATFORM wil rechtstreeks ruimte bieden aan de studenten. Ben je student graad 4, specialisatie of oriëntatie volwassenen, 
dan nodigen we je graag uit om jouw ideeën en beelden rond het thema ‘Tussenruimte’ te mailen naar slac.nieuwsbrief@leuven.be. 
We publiceren de meest unieke en eigenzinnige werken uit de inzendingen in de volgende Nieuwsbrief #30, editie juni 2023. 
DEADLINE 1 maart 2023.

Workshop IDIOSYNCRATISCHE MACHINE & VORMDRUKKERS, november 2022





REVIEW

OOGST 
september - oktober 2022
Esther Eggermont, Jan Missotten, Annemie Verbeek en 
Bea Albers selecteerden tijdens OPENDEUR SLAC werk van 
studenten hogere graad en specialisatie. Eind september 
stelden ze de tentoonstelling OOGST samen. 

ARTIST TALK Klaas Rommelaere
oktober 2022
www.letstalkleuven.be

ARTIST TALK Anton Cotteleer
november 2022
www.letstalkleuven.be

REVUE
november 2022
Carte blanche studenten weekendatelier 
schilderkunst o.l.v. Jesse Tomballe



AGENDA 
IDIOSYNCRATISCHE MACHINE 
& VORMDRUKKERS
Donderdag 17 november t/m donderdag 8 december

De docenten van SLAC/Academie nodigden kunstenaar 
Kristof Van Gestel uit om zijn project ‘Idiosyncratische 
Machine’ samen met hen te beleven. Vertrekkend vanuit 
de tussenruimtes die alledaagse objecten creëren en door 
een systematisch samenspel in verschillende stappen, 
ontstaan onverwachte en abstracte vormen. Samen met 
Els Baeten van Gezeever, begeleidde hij de workshop 
‘Vormdrukkers’ waarbij de vormen op een participatieve 
en collectieve manier gezeefdrukt werden. Vanuit die 
creatieve ervaringen stonden we stil bij begrippen zoals 
‘toeval en keuze’, ‘eigenheid en gemeenschappelijkheid’.

PROCES
Van maandag 9 t/m zaterdag 28 januari

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.

Dag van de Academies
Thema: PRESENT
Zaterdag 11 februari

De Dag van de Academies is een jaarlijkse event waarop 
alle academies voor deeltijds kunstonderwijs hun 
bruisende werking in de kijker zetten!
Op de Dag van de Academies 2023 is SLAC present! met 
het participatieve project ‘Bouwen met Karton, Papier 
& zoveel meer! (werktitel)

Bouwen met Karton, Papier & 
zoveel meer! (werktitel)
Project beeldatelier kinderen en jongeren 
graad 1, 2 & 3
Opening zaterdag 11 februari om 13.30u 
Van 14.00 to 16.00u particitieve workshops
Kom kijken en meedoen!
I.h.k.v. Dag van de Academies
Tentoonstelling van maandag 13 februari t/m zaterdag 
11 maart

TERUGBLIK
Project oriëntatieateliers volwassenen
Beeldateliers en textielatelier
Opening vrijdag 24 maart om 19.00u
Tentoonstelling van zaterdag 25 maart t/m 
zaterdag 29 april

TUSSENRUIMTE
Jaarproject door de studenten ateliers volwassenen
Opening dinsdag 9 mei om 19.00u
Tentoonstelling van woensdag 10 mei t/m 
zaterdag 10 juni

SLAC ]VITRINE
Ingang gebouw C, Craenendonck

December - januari: projectatelier
Februari - maart: project beeldatelier kinderen en 
jongeren
April - mei: atelier grafisch ontwerp & illustratie
Juni: ateliers textiele kunst en oriëntatie textielatelier 

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

Artist Talks in het kader van Let’s Talk Leuven. 
M Leuven, STUK, SLAC en Cas-co werken samen aan een 
platform voor Artist Talks in Leuven, met de steun van 
Stad leuven.
https://letstalkleuven.be

Artist Talk: Tamara Van San 
Donderdag 26 januari om 19.00u in SLAC

Belgisch kunstenaar Tamara Van San (°1982, BE) 
experimenteert met allerhande, niet-klassieke, materialen 
en vormen in felle kleuren. In haar werk speelt ze een 
spontaan, intuïtief spel met sculpturale basiselementen 
als volume, vorm en kleur. Van San werkt aan een 
genereus en uitbundig oeuvre dat langzaamaan zijn weg 
heeft gevonden in het medium keramiek. Het samenspel 
tussen de grillige vormen en de gekleurde glazuurlaag 
roept een illusie van beweging op, alsof ze sculpteert met 
kleur. Van San gaat altijd op zoek naar het onbekende, 
naar uitdagende vormen, naar een zekere vreemdheid, 
afwijkend van de norm.
www.tamaravansan.org
In het kader van ‘Tussenruimte’, een jaarproject met 
studenten resulterend in een tentoonstelling 
in SLAC, mei 2023
NL / gratis

Artist Talk: Effi & Amir 
Woensdag 26 april om 19.00u in SLAC
Effi & Amir (°1969, IL), geboren en getogen in Israël, 
werken sinds 1999 als duo en wonen sinds 2005 in 
Brussel. Na hun opleiding aan de Bezalel Academy of 
Artd and Design, Jerusalem en het Sandberg Institute, 
Amsterdam leerden ze op eigen houtje films maken. Hun 
werk maakt gebruik van audiovisuele media, performance 
en participatieve strategieën en bevindt zich in het wazige 
gebied tussen documentaire en fictie. Het onderzoekt 
constructiemechanismen van identiteit, geschiedenis 
en van het kunstwerk zelf. Naast hun eigen projecten 
werken Effi & Amir vaak samen met andere kunstenaars, 
effectontwerpers en animators. Hun werk werd onlangs 
bekroond met de Moving Image Prize op Les Rencontres 
Internationales Paris/Berlin 2022.
www.effiandamir.net
In het kader van een lopend onderzoekstraject van Effi & 
Amir bij Werktank. 
In samenwerking met www.werktank.org
E / gratis
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