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EDITO
SLAC/Academie Beeldende Kunst is naast een educatieve en artistieke deeltijdse opleiding ook

een plek waar het accent ligt op individuele ontwikkeling en boeiende samenwerking
een platform dat aanzet tot het verleggen van grenzen
een aangename werkplek die mogelijkheden biedt voor elke leeftijd zonder onderscheid
een ontmoetingsplaats voor een breed publiek
een begin van een boeiende ontdekkingstocht naar een eigen artistieke taal
een instelling die het verwerven van een sterk en breed inzicht stimuleert
een plaats waar met enthousiasme, inzet en professionaliteit het creatief denken en handelen wordt gestimuleerd
een onmisbare schakel in het lokale en regionale culturele en maatschappelijke leven
een werkplek met openheid en ruimte voor onderzoek
een kleine speler binnen onderwijs maar, samen met de andere academies,
een absolute meerwaarde
een alternatief voor het zuiver economisch denken met aandacht voor
maatschappelijke ontwikkelingen, verdraagzaamheid en solidariteit
Daarom, in deze woelige DKO-tijden, een oproep naar iedereen, overheid en sympathisanten, om dit deeltijds kunstonderwijs te blijven steunen en ons vrij te laten ontwikkelen.
Een oproep ook om ons een aanvullende en voortrekkende rol te laten spelen binnen onderwijs en het unieke van deze
generatie-overschrijdende artistieke opleiding binnen Europa te blijven erkennen.
Annemie Verbeek

GRAFIEK

Een gesprek tussen Benoni en een student
Grafiek, wat is dat eigenlijk?
Beelden in een grafische taal. Ze vinden hun oorsprong in jouw omgeving, in jezelf of in
andere beelden die iets voor jou betekenen.
Ik dacht dat je “druktechnieken” ging zeggen.
Vroeger was dat waarschijnlijk mijn antwoord geweest. Technieken horen er natuurlijk
nog altijd bij en ze blijven belangrijk, maar ze zijn niet meer dan een middel om ons doel
te bereiken.
En grafische taal, wat kan ik me daarbij voorstellen?
Grafische taal stijgt boven de grafische technieken uit en wordt een mengsel van tekenen,
schilderen, collage, fotografie, enzomeer.
Je praat over die grafische taal alsof ze leeft.
Eigenlijk is dat ook zo. De taal is een vorm van creativiteit, die andere plastische talen en
technieken kan combineren. Het enthousiasme van de leerling leidt tot een waterval van
beelden.

REVIEW
Leuven, Martelaarsteden 1914-18
Atelier Digitale kunst.

In het kader van de herdenkingsconcerten WOI ‘De
Stad van ’t Leed’ bracht het collectief Jasper & Jasper
op 26 augustus een aangrijpende soundscape. Video
beelden, gecreëerd door het atelier Digitale Kunst van
SLAC/Academie Beeldende Kunst werd op maxi schermen aan weerszijde van het podium getoond. Jasper
& Jasper bedienen daarbij live bewegingssensors en
lichteffecten.

Mijn enthousiasme is dus belangrijk?
Precies. Anders komt de beeldendynamiek niet op gang en blijf je te technisch bezig.
Je werkt met variaties: ook al heb je in gedachten wat je wil bereiken, onderweg worden
die beelden vaak iets anders. Je kunt het vergelijken met een reis: je weet op voorhand
waarnaar toe en je fantaseert erover, maar eenmaal onderweg ontdek je nieuwe dingen
en word je aangenaam verrast.
Of ontgoocheld.
Ook dat gebeurt wel eens, ja. Maar het mag mislukken, dat hoort gewoon bij het creatief
onderzoek. Dan kijken we of die ‘mislukking’ voor jou interessant kan zijn, misschien wel
kan leiden tot een ander werk.
Is dat creatief onderzoek dan belangrijker dan het resultaat?
Toch wel even belangrijk. Eigenlijk zijn beide verweven. Elk resultaat kan leiden tot verder
onderzoek.
Zo te horen heeft grafiek geen vast omlijnde identiteit.
Dat klopt. Waar er muren zijn, zitten er ramen en deuren om door te gaan. Ideaal voor
de hedendaagse creativiteit. Dat verklaart ook waarom steeds meer hedendaagse kunstenaars met een heel diverse achtergrond zodanig geboeid kunnen worden door grafiek,
dat ze zelf grafisch werk gaan maken via een workshop of een opleiding.

ART TALK #6

Op 14 oktober gaf Johan Pas aan de hand van concrete voorbeelden uit zijn verzameling een boeiende lezing over hoe de radicale kunstenaars van de
neo-avant garde tussen 1948 en 1978 tijdschriften
inzetten als promotiemateriaal, manifest en experimenteel platform.

Moet je goed kunnen tekenen?
Wie kan tekenen maakt dikwijls grafiek waarin het tekenwerk een grote rol speelt. Vaak
is dat waarnemingstekenen van de eigen omgeving of van de menselijke figuur. Wie dit
tekenen wil verbeteren, krijgt daarin persoonlijke begeleiding. Maar het kan ook anders.
O ja?
In veel grafiek speelt het waarnemingstekenen een bescheiden rol. Je kunt bijvoorbeeld
werken met toeval. Maar of je nu kiest voor tekenen of niet, de compositie van je grafisch werk is altijd cruciaal. Compositorisch inzicht blijkt dikwijls een jarenlang leerproces.
Worden er opdrachten gegeven?
Het is ideaal dat je zelf je onderwerpen bepaalt. Samen onderzoeken we dan wat je ermee
kunt doen. Een enkele keer geef ik een onderwerp op, omdat het kan helpen bij het leren
van een nieuwe techniek. Daarnaast zijn er mappen en boeken met voorbeelden.
Die druktechnieken zijn vast moeilijk.
Dat valt mee. Het komt eropaan ze voldoende te oefenen. En naast het drukwerk kun je
ook andere dingen doen.
Dat kan zomaar?
Het wordt zelfs aangemoedigd. Schilderen, fotograferen, collage: er is eigenlijk geen beperking.
Is er een voorkeur voor bepaalde onderwerpen of een bepaald soort kunst?
Ieder onderwerp kan interessant zijn. En elke kunstopvatting kan inspireren. Hedendaags, klassiek, prehistorisch of etnisch, het kan allemaal. Figuratie en abstractie zijn
gelijkwaardig.
Ik ruik geen white spirit of thinner?
Inderdaad, onze grafiek is volledig non-toxisch geworden. Beter voor ons dus en voor het
milieu. Als onverwachte bonus hebben we daardoor nieuwe mogelijkheden ontdekt, die
we kunnen combineren met de traditionele technieken.
En na de opleiding houdt het op?
We streven naar continuïteit. Daarom oefen je regelmatig wat je geleerd hebt en start je
voor het einde van je studies een klein atelier. Met maar weinig plaats en één pers is het
mogelijk om thuis verder te werken.
Benoni Vansteenlandt, docent atelier vrije grafiek

Cultuurweekend Holsbeek

Op 11 en 12 oktober vond in Holsbeek, in en rond
het kasteel van Horst, het jaarlijkse cultuurweekend
plaats. Dit jaar werkten de leerlingen lagere graad
van het filiaal Holsbeek rond het thema ‘Feest in de
17de eeuw’. Deze gouden eeuw werd met feestelijke
taferelen voorgesteld in het kasteel van Horst.
www.holsbeek.be

Oogst 2014

Docenten Philippe De Smedt, Wouter Mulier en Luc
Oeyen selecteerden tijdens de Opendeurdagen werk uit
alle ateliers hogere- en specialisatiegraad. In september stelden ze de tentoonstelling OOGST 2014 samen.

AGENDA

Alle tentoonstellingen en evenementen gaan door in SLAC tenzij expliciet anders vermeld.

VESALIUS 1514 - 2014

stukken van mensen PART III SLAC en
‘Memoritis - de anatomie van een verlangen’ door Kurt d’Haeseleer Werktank

openen samen op donderdag 6 november 2014
van 18.00 tot 20.00u in bibliotheek Tweebronen
stukken van mensen Part III is een samenwerkingsproject tussen de studenten SLAC/Academie
Beeldende Kunst hogere en specialisatiegraad,
het Ensemble XXI van SLAC/Conservatorium, bibliotheek Tweebronnen en vzw KU[N]ST Leuven.
Eyecatcher van deze expo is de remake van een
anatomisch theater, een houten structuur waarbinnen telkens een week lang het werk van een
student wordt getoond.
6 november van 18.00 tot 20.00u
opening: Bart Koolen
14 november van 17.00 tot 18.00u publieksmoment: Paul De Keyser, Urbain Heerinckx, Sarah
Dusart en Wim Serroyen
21 november van 17.00 tot 18.00u publieksmoment: Marie-Anne Schotte
28 november van 17.00 tot 18.00u publieksmoment: Dominique Yee
5 december van 17.00 tot 18.00u publieksmoment: Peter Van Woensel
12 december van 17.00 tot 18.00u publieksmoment: Ann Witters
19 december van 17.00 tot 18.00u publieksmoment: Geert Van Belleghem
15 januari van 18.00 tot 20.00u finissage
‘Memoritis – de anatomie van een verlangen’ is
een theatrale video-installatie van Kurt d’Haeseleer met tekst van Ilja Leonard Pfeijffer, geïnspireerd op de praktijk van het anatomisch theater.
Gerealiseerd door Werktank in samenwerking met
Behoud de Begeerte en Cie Tartaren.
Tentoonstelling van vrijdag 7 november 2014 t/m
donderdag 15 januari 2015, gratis te bezoeken
tijdens de openingsuren van de Bibliotheek.
www.slac.be
www.werktank.org
www.vesaliusleuven.be

ART TALK #7: Hilde Van Gelder

Dinsdag 25 november om 19.00u in de foyer SLAC
Hilde Van Gelder is professor Hedendaagse Kunst
aan de Katholieke Universiteit Leuven. Ze is directeur van het Lieven Gevaert Centrum voor
fotografie, redacteur van ‘image & narrative’ en
redacteur van de Lieven Gevaert Series. Haar onderzoek concentreert zich op naoorlogse kunst
en fotografie, met een sterke focus op Belgische
kunst in een internationale context.

Carte Blanche

WOOOONDER is een cross-over project met de
studenten van de weekendateliers teken- en
schilderkunst, docenten Quinten Ingelaere en Katrin Bosmans.
Opening vrijdag 14 november om 19.00 uur
Tentoonstelling van zaterdag 15 november t/m
zaterdag 20 december 2014.

SLAC TALK #7: Lieven Segers

Donderdag 18 december om 19.00u in Museum M
Lieven Segers’ werk is niet onder één noemer
te vatten: tekeningen, films, foto’s, performances wisselen elkaar af. Lieven verzamelt kleine momenten, verhalen, ontmoetingen met zijn
omgeving. Deze momenten die handelen over
dagelijkse situaties, worden op een kritische en
humoristische manier naar beelden vertaald. Zijn
werken zijn hilarisch, maar tegelijkertijd schuilt er
achter de humor de duistere kant van deze wereld.

PROCES

Tentoonstelling met work in progress door de ateliers hogere en specialisatiegraad.
Tentoonstelling van dinsdag 6 januari t/m zaterdag
31 januari 2015.

ON_RUST

Tentoonstelling van de studenten MG volwassenen algemeen beeldende vorming en kant.
Opening dinsdag 17 maart om 19.00u
Tentoonstelling van woensdag 18 maart t/m zaterdag 4 april 2015.

KIES JE ATELIER WEEK

Studenten MG volwassenen bezoeken de ateliers
hogere en specialisatiegraad.
Van maandag 23 maart t/m zaterdag 28 maart.

ARTIST TALK #7: Nick Ervinck

Maandag 20 april om 19.00u in de foyer SLAC.
Nick Ervinck zoekt naar de wisselwerking tussen
virtuele constructies en handgemaakte sculpturen.
De digitale beelden besmetten voortdurend de
driedimensionale vormen en omgekeerd. In zijn
nog jonge oeuvre gebruikt Ervinck een waaier
aan uitdrukkingsmiddelen: digitale prints, video,
tekeningen en vooral sculpturale vormen uit beschilderd gips, polyester en hout die op een secure wijze gepresenteerd worden in een gegeven
ruimte.
Ervinck speelt met sculpturale vormen en tilt in
een oogwenk monumentale ‘gebouwen’ op en
blaast ze opnieuw vol leven.

Jurypresentatie Wijnpers

Vanaf woensdag 22 april t/m woensdag 29 april.

ONDERGRONDS
LG project

Opening woensdag 4 februari om 14.30u
Tentoonstelling van donderdag 5 februari t/m zaterdag 7 maart 2015.

SLAC TALK #8: Karin Borghouts

Donderdag 12 februari om 19.00u in Museum M.
Karin Borghouts fotografeert plaatsen in publieke ruimtes met een voorkeur voor architecturale
omgevingen, (pret)parken en musea. De hedendaagse omgeving wordt als een scène getoond,
artificieel en gecontroleerd. Hoewel Karin Borghouts een documentaire werkwijze hanteert (met
grootbeeldcamera op statief), zijn de beelden niet
louter registraties, ze bevinden zich op de grens
tussen realiteit en verbeelding.

BOEKENetc…

in Bibliotheek Tweebronnen.
Een project van de ateliers reclamekunst en digitale kunst naar aanleiding van het 15 jarig bestaan van Bibliotheek Tweebonnen.
Opening donderdag 12 februari om 18.00u
Tentoonstelling van vrijdag 13 t/m zaterdag 7
maart 2015.

DUO

Tentoonstelling door de docenten van SLAC/Acade-mie Beeldende Kunst in Kapel Romaanse Poort.
Opening donderdag 30 april om 19.00u in de Romaanse Poort.
Tentoonstelling van vrijdag 1 mei t/m zaterdag 23
mei 2015.

tweeheid

Thematentoonstelling met werk van studenten
hogere graad, specialisatiegraad en middelbare
graad volwassenen.
Opening dinsdag 5 mei om 19.00u.
Tentoonstelling van woensdag 6 mei t/m zaterdag
6 juni.

“TIJD”

De vzw Dirk Bouts organiseert voor de afgestudeerdenvan de 5 laatste jaren van het SLAC een
groepstentoonstelling.
Opening donderdag 4 juni 2015.
Tentoonstelling van vrijdag 5 juni t/m zaterdag
27 juni 2015 in de kapel van de Romaanse poort
Leuven.

SLAC/Academie Beeldende Kunst
Dirk Boutslaan 60-62 3000 Leuven
Openingsuren: ma-vr: 9-21.30u - zat: 9-18u
Op zon- en feestdagen gesloten

www.slac.be
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