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SLAC/Academie Beeldende kunst is in avant-premi-
ère van start gegaan met het driedelige project rond 
Utopia, het stadsfestival rond het 500 jaar geleden in 
Leuven gepubliceerde boek van Thomas More. SLAC 
UTOPIA 1 beet in februari de spits af met een pro-
ject van de middelbare graad jongeren (zie review 
in deze Nieuwsbrief). SLAC UTOPIA 2 opende op 10 
mei in SLAC/Academie met werk van volwassenen 
uit de hogere en specialisatiegraad, en de middelba-
re graad. Het laatste luik SLAC UTOPIA 3 start op 23 
september en eindigt op 14 januari 2017.

SLAC UTOPIA 3, zeg maar de herfsteditie, loopt ge-
lijktijdig met het stadsproject Utopia. Met de op til 
staande projecten UTOPIA [Vrijstaat] en [Dijle-eilan-
den] wil SLAC/Academie bezoekers en voorbijgan-
gers betrekken bij het stadsproject ‘Op zoek naar 
Utopia’. Voor het project SLAC UTOPIA [Vrijstaat] 
werken de deelnemende ateliers samen met SLAC/
Conservatorium. Dit laatste deel van Utopia, vorm-
gegeven door jongeren en volwassenen van SLAC/
Academie, zal een heel zichtbaar project worden op 
het voorplein van SLAC en drijvend op de Dijle. U 
vindt meer info verder in dit nummer.

Het onderzoek rond, en de verbeelding van de ideale 
wereld heeft veel raakvlakken met de actuele ge-
beurtenissen en discussies rond migratie, samenle-
ven en conflict. De ateliers van jongeren en volwas-
senen speelden in op dat wat ons allemaal raakt. Hoe 
gaan wij binnen het kunstonderwijs om met deze 
actuele vraagstukken die ieder individu beroert? 
Wat kan onze maatschappelijke bijdrage hierin zijn? 
Hoe kunnen we dit in SLAC/Academie verwerken en 
vormgeven. We tonen onze solidariteit en hopen dat 
dit een meerwaarde betekent. Een academie kan 
een verschil maken in de bewustwording van deze 
huidige maatschappelijke problematiek. Via onze 
groep studenten en docenten van alle leeftijden en 
brede afkomst kunnen we vragen oproepen zonder 
meteen eenduidige antwoorden te willen scheppen. 
Deelnemen aan, vormgeven en genieten van Utopia 
kan prikkelen en verruimen. 

SLAC/Nieuwsbrief presenteert vanaf dit nummer 
‘Platform’. De nieuwe rubriek wil rechtsreeks ruimte 
bieden aan studenten. In dit nummer en het volgen-
de werken we rond het thema Utopia.

Volgend schooljaar zal door de studenten van onze 
ateliers, zoals het atelier interactieve media en het 
vakoverschrijdend atelier, een samenwerking plaats 
vinden met wetenschappers van KU Leuven Kunst 
en Wetenschap. Dit pilootproject loopt een volledig 
schooljaar. Er staan kennismakingen, lezingen en 
projecten gepland die willen resulteren in een pre-
sentatie gedurende de maand mei van 2017. 

Met de lezingen georganiseerd door SLAC wordt de 
herfst weer iets om naar uit te zien; met o.a. Aglaia 
Konrad, Robert Devriendt en Elly Strik (meer nieuws 
in de Agenda van deze en de volgende Nieuwsbrief).

We zijn in de eindfase van de ontwikkeling van een 
nieuwe website en logo van SLAC/Academie. En 
heuglijk nieuws: online inschrijven als student in 
SLAC/Academie is mogelijk vanaf 4 juni voor herin-
schrijvingen en vanaf de start van de opendeurda-
gen op vrijdag 24 juni voor nieuwe studenten, en 
dit doorlopend tot eind september. Inschrijven via 
de balie in SLAC blijft ook mogelijk. Meer informatie 
hierover vindt u op onze website.

U bent in juni van harte welkom op onze tentoon-
stelling van docenten in Exporuimte Tweebronnen. 
Tijdens de opendeurdagen is het werk van de stu-
denten te bewonderen op 2 locaties: in het hoofd-
gebouw aan de Dirk Boutslaan en op de nieuwe site 
van Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo, dicht achter 
het station van Leuven. Een fijne en warme zomer 
toegewenst.

Annemie Verbeek

EDITO

PLATFORM 1

Geert Van Belleghem, 177 – XY

Yeung Yin Ching, Zonder Titel

Renilde D’Haese, de Noordzee #31 december 2015

Lies Daenen, Ungedanken

Dieter Platel, Hodie utopia hesterna est

Ann Witters, kaarten- maquette 

Johan Govaerts, Sziget

Enna Halie, wacht op me-la vie en rose

SLAC-NIEUWSBRIEF presenteert vanaf deze editie ‘PLATFORM’.De nieuwe rubriek 
wil rechtstreeks ruimte bieden aan de studenten. PLATFORM 1 en 2 staan in het 
teken van UTOPIA. We nodigen je graag uit om jouw ideeën en beelden rond UTO-
PIA te mailen naar slac.nieuwsbrief@leuven.be. Na selectie publiceren we de meest 
unieke en eigenzinnige werken. Deadline PLATFORM 2: vrijdag 14 oktober 2016.





REVIEW

SLAC ]vitrine
Gebouw C, Craenendonck
April – mei: Atelier Grafische en digitale vormgeving

ART TALK #9: Stef Van Bellingen, 16 maart 
SLAC TALK #11: Hans Op De Beeck, 24 maart

TRY OUT 
Eind april: sterke presentatie door het Vakoverschrijdend Atelier 
waarbij vooral het werkproces naar nieuw werk omtrent Utopia 
werd getoond.

Hilde Verhoogen, Gestrand I 

An Vanhecke, Zonder Titel

Hilde Vanhove, I-Land

Remy Minart, Remember #1

Mich Meeus, Zonder Titel

Myriam Middelkamp, Zonder Titel

Harry Buellens, Creation of the Still

‘FIGUREN’
Maart – april: in het kader 
van de 2de editie van het 

Figurentheaterfestival BOZE WOLF 
georganiseerd door cultuurcentrum 

de borre creëerden de leerlingen 
van SLAC, filiaal Bierbeek en de 

scholen van Bierbeek en omgeving, 
een bijzondere expo rond het thema 

‘figuren’.

SLAC UTOPIA 1  
Februari – maart: 474 jongeren van de 

middelbare graad presenteerden de boeiende 
en inspirerende tentoonstelling UTOPIA 1.

PROCES 
December – januari: 
tentoonstelling met ‘work in progress’ door de 
ateliers hogere en specialisatiegraad.

PLATFORM 1



AGENDA 
SLAC UTOPIA 2
In 2016 is het 500 jaar geleden dat de Engelse humanist en 
politicus Thomas More in Leuven zijn wereldberoemde boek 
Utopia publiceerde. Leuven viert deze verjaardag met een 
groots stadsfestival ‘500 jaar Utopia’ en staat in het najaar 
volledig in het teken van Utopia en de verbeelding van een 
ideale wereld. SLAC/Academie Beeldende Kunst neemt met 
verschillende projecten deel aan het stadsfestival.
SLAC UTOPIA 1 beet in februari de spits af met een pro-
ject van de middelbare graad jongeren, zie REVIEW in deze 
Nieuwsbrief.

SLAC UTOPIA 2 volgt nu met een tentoonstelling door de 
studenten hogere graad, specialisatiegraad en middelbare 
graad volwassenen. Tentoonstelling van woensdag 11 mei 
t/m zaterdag 4 juni 2016.

SLAC UTOPIA 3 loopt in het najaar, gelijktijdig met de 
hele periode van het stadsproject.

SLAC ]vitrine
Gebouw C, Craenendonck
Juni – september: Ateliers Fotokunst
Oktober – november: Carte Blanche: ateliers Textiele kunst 
en Beeldhouwkunst

Open Atelier Week filiaal 
Holsbeek, lagere graad 
Dreef 10, Kortrijk-Dutsel 
Van harte welkom tijdens deze kijk- en infodagen.
Woensdag 25 mei (leerkracht An) 
13u45-15u10: 6-7-8 jr / 15u20-16u30: 9-10-11 jr
Vrijdag 27 mei (leerkracht Tasja) 
16u30-17u55: 6-7-8 jr / 18u-19u: 9-10-11 jr
Zaterdag 28 mei (leerkracht An) 
09u15-10u40: 6-7-8 jr / 10u50-12u: 9-10-11 jr
Info ivm de inschrijvingen vind je op www.slac.be

A0-A6/Size Matters

A0-A6/Size Matters is een tentoonstelling door docenten 
van SLAC/Academie Beeldende Kunst die handelt over de 
maat van het werk en hoe het zich verhoudt tot de ruimte.
Opening op donderdag 2 juni om 19u in Exporuimte 
Tweebronnen, Rijschoolstraat 4, 3000 Leuven
Tentoonstelling van vrijdag 3 tot en met zaterdag 25 juni 
2016. Openingsuren:donderdag en vrijdag: 13u-17u30, 
zat: 10u-16u

2SSKHO
10 laureaten schilderkunst, atelier Hilde Overbergh, tonen 
hun werk in “DE SCHUUR VAN A”. Wijgmaalsesteenweg 10, 
3012 Wilsele. Zaterdag 18/25 juni: 14u-20u - Zondag 
19/26 juni: 11u-20u
Laureaten: Anna Demuynck, Gerda Lagrou, Gerda Frede-
rickx, Gina Pittevils, Herlinde De Keersmaecker, Lies Dae-
nen, Marleen Platteborze, Peter Schellekens, Shuktara 
Momtaz, Wouter Eggermont

Open Atelier Weken
Van dinsdag 6 t/m vrijdag 30 september kan men alle ate-
liers bezoeken tijdens de lesuren. Idereen welkom! Meer 
info over de lesmomenten en over de inschrijvingen op 
www.slac.be.

OOGST 2016
Docenten Karen Reniers, Peter Van Eyck en Ann Dieltjens 
selecteren tijdens de Opendeurdagen werk uit alle ateliers 
hogere en specialisatiegraad. In september stellen ze de 
tentoonstelling OOGST 2016 samen.
Opening donderdag 8 september om 19u. Tentoonstelling 
van vrijdag 9 september t/m zaterdag 29 oktober.

SLAC TALK #12: 
Aglaia Konrad 
don 15 september om 19u in M-Museum
Aglaia Konrad (°1960, Salzburg) maakt beelden van stede-
lijke ruimtes in een gelokaliseerde wereld. Met foto’s, films 
en installaties richt ze zich 
op de urbane ontwikkeling 
van wereldsteden verspreid 
over de vijf continenten. 
Haar werk kan worden ge-
interpreteerd als een soort 
van visueel onderzoek. Ze 
verzamelde een enorm ar-
chief aan beelden gemaakt 
in de meest uiteenlopen-
de steden zoals Sao Paulo, 
Beijing, Chicago, Dakar, To-
kio, Cairo en Sjanghai. Van 
29 april tot 18 september 
2016 toont de solotentoon-
stelling ‘From A to K’ in M-Museum de diversiteit van Aglaia 
Konrads oeuvre.

SLAC UTOPIA 3
Van vrijdag 23 september 2016 t/m zaterdag 14 januari 
2017.

Onder de noemers UTOPIA [Vrijstaat] en UTOPIA 
[Dijle- Eilanden] wil SLAC/Aca-
demie Beeldende Kunst de hele 
school, bezoekers en voorbijgan-

gers betrekken bij het stadsbrede project ‘500 jaar Utopia’. 
Beide projecten lopen gelijktijdig met de hele periode van 
het stadsproject.

UTOPIA [Dijle-Eilanden] 
450 jongeren tussen 12 en 18 jaar van de middelbare 
graad worden meegevoerd door de gedachten van Thomas 
More en zijn ideeën over een ideale samenleving. De stu-
denten van de middelbare graad bouwen imaginaire en/of 
utopische, drijvende steden op de Dijle.

UTOPIA [Vrijstaat]
SLAC/Academie Beeldende Kunst zal op het voorplein van 
de academie een toren bouwen, die fungeert als free sta-
ge en die de studenten volwassenen hogere en specialisa-
tiegraad zullen inpalmen en beheren. Elk atelier ontwerpt 
een eigen vlag en bevraagt zo het universele symbool van 
identiteit en territorium. Op 6 event- momenten worden 
er nieuwe vlaggen gehesen en krijgen de ateliers die aan 
zet zijn vrij spel om een performance te organiseren. De 
ateliers besturen zelf hun “vrijstaat” en gaan op zoek naar 
samenwerkingsverbanden met SLAC/Conservatorium.

Opening op vrijdag 23 september om 19u
Het project loopt van vrijdag 23 september 2016 t/m zater-
dag 14 januari 2017. SLAC UTOPIA 3 is een samenwerking 
met KU[N]ST Leuven vzw.

Vrijdag 23 september 19u:  Openingsevent
Vrijdag 7 oktober 19u:  Performance atelier 
 Schilderkunst, 
 docent Hilde Overbergh
Vrijdag 21 oktober 19u:  Performance atelier 
 Keramiek, docent 
 Fabienne Loyens
Vrijdag 18 november 19u:  Performance atelier 
 Interactieve Media, 
 docenten Jan Missotten en 
 Bea Albers
Vrijdag 2 december 19u:  Performance atelier 
 Keramiek, 
 docent Ann Renders
Vrijdag 13 januari 2017 19u: Finissage event

www.kunstleuven.be / www.utopialeuven.be

SLAC/Academie Beeldende Kunst
Dirk Boutslaan 60-62  3000 Leuven
Openingsuren: maandag-vrijdag: 9u-21u30
zaterdag: 9u-18u / Op zon- en feestdagen gesloten
www.slac.be

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

Colofon
V.U. Annemie Verbeek, Zijpstraat 7, 3220 Holsbeek 
Kernredactie: Beatrijs Albers, Marc Horemans, Luc Huysman, Kristel 
Geukens, Annemie Verbeek.
Vormgeving: Atelier Grafische en Digitale vormgeving SLAC o.l.v. Pat-
rick Vranckx & Kristel Geukens 
Beeld cover: Marie Anne Schotte, De ideale wereld is de wereld waarin 
de mens wederom een detail wordt 
Beeld Poster: Ghisl Struys, sans sens

Carte Blanche 2016 
Studenten van de ateliers Textiele kunst en Beeldhouw-
kunst konden in december 2015 de voorstelling ‘Dragging 
the Bone’ van Miet Warlop bijwonen. Tijdens Carte Blanche 
2016 worden nieuwe creaties, geïnspireerd op haar perfor-
mance, getoond in SLAC.
Opening dinsdag 15 november om 19u
Tentoonstelling van woensdag 16 november t/m zaterdag 
24 december

Cultuurweekend Kasteel van Horst 

Op zaterdag 15 en zondag 16 oktober heeft in Holsbeek 
het jaarlijks cultuurweekend plaats in en rond het kasteel 
van Horst.
Dit jaar laten de leerlingen lagere graad, filiaal Holsbeek, 
zich inspireren door ‘Commedia dell’arte’.
Het kasteel is die dagen gratis toegankelijk. Voor meer info 
kan je vanaf 1 september terecht in het gemeentehuis van 
Holsbeek en op www.holsbeek.be 

ARTIST TALK #9
Robert Devriendt
donderdag 8 december om 19u in SLAC
Robert Devriendt (°1955, Brugge) maakt kleine schilderijen 
die in reeksen getoond worden als filmische montages. De 
geschilderde fragmenten worden als sequenties bijeenge-
bracht en genereren bij de toeschouwers een intiem ver-
haal. Het verhaal ontstaat pas door middel van associatie 
en vergelijking. De illusionistische kwaliteiten van de schil-
derkunst spelen een belangrijke rol in zijn onderzoek naar 
de werking van beelden. 

ARTIST TALK #10 
Elly Strik 
don 24 november 2016
om 19u in SLAC
Het werk van Elly Strik 
(°1961, Den Haag) getuigt 
van een coherente en eigen-
zinnige zoektocht naar de 
essentie van de menselijke 
conditie, naar de mogelijkhe-
den van ons mens zijn. Inspi-
ratie put ze uit haar enorme 
collectie foto’s, die ze over 
het algemeen zelf maakt. 
Vaak is haar werk, meest-
al tekeningen op papier, in-
drukwekkend monumentaal 
van formaat en ademt het 
anderzijds een verrassende intimiteit uit. De ogenschijnlij-
ke grimmigheid contrasteert in de uitvoering met een po-
etische uitwerking door het gebruik van allerlei materialen 
zoals grafiet, krijt, inkt, pastel, olie- en lakverf.

Opendeurdagen 2016
HOOFDGEBOUW- Dirk Boutslaan 60-62, 3000 Leuven 
Vrijdag 24 juni: 14u-21u30 + proclamatie om 19u
Zaterdag 25 juni: 14u-19u / Zondag 26 juni: 14u-19u

SITE CENTRALE WERKPLAATSEN
Werkhuizenstraat 9, 3010 Kessel-Lo 
Vrijdag 24 juni: 14u-19u
Zaterdag 25 juni: 14u-19u / Zondag 26 juni: 14u-19u

© Aglaia Konrad, Shaping Stones, 2008

© Elly Strik, The Bride Fertilized by 
Herself, part 4 of 8, 2007-2008


