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A0-A6/Size Matters

EDITO

SLAC/Academie Beeldende kunst is dit academiejaar gestart met een stijging van een 100-tal extra nieuwe inschrijvingen ten opzichte van vorig schooljaar. Daarmee
zijn we de kaap van 2700 studenten gepasseerd. Ongetwijfeld is dit te danken aan de steeds stijgende interesse
van kinderen, jongeren en volwassenen voor kunstonderwijs, maar ook aan de grote gedrevenheid van de docenten, de pedagogisch coördinatoren en het administratief personeel om kwalitatief pedagogisch en artistiek
sterk kunstonderwijs te bieden. De kans om deel te nemen aan verschillende tentoonstellingen en projecten en
om boeiende lezingen te volgen, spelen voor studenten
zeker ook een rol. Dit kan u in de Review en Preview en
in de Agenda voor de activiteiten van komende maanden
lezen en bekijken.
UTOPIA 3, met de projecten UTOPIA [Vrijstaat] en UTOPIA [Dijle-eilanden], resp. op het plein voor SLAC en drijvend op de Dijle tegenover SLAC, is gestart eind september en loopt nog tot half januari. De eilanden van onze
jongeren hebben lang stand gehouden, dankzij interven-

ties door de brandweer en technische dienst van stad
Leuven, die enkele keren op zoek gingen naar afgedreven of losgemaakte utopische eilanden. De kortfilm over
het maken en te water laten van de eilanden, gerealiseerd door Florian Waerzeggers, vindt u op onze website
en facebookpagina. Verschillende ateliers voor volwassenen hebben voor UTOPIA [Vrijstaat] op 5 event-momenten een performance gehouden na het hijsen van hun
ateliervlag. Dit gebeurde regelmatig in samenwerking
met SLAC/Conservatorium. Het was in de verschillende
ateliers een boeiend proces om samen artistieke en praktische beslissingen te nemen en zo tot een apotheose
te komen. Deze aandacht voor het collectieve is zeker
een belangrijk nieuw element geweest voor de studenten, met veel enthousiaste reacties van deelnemers en
toeschouwers. Beide projecten kan u nog altijd volgen
via Facebook en de SLAC website, www.slac.be. Het laatste afsluitend event aan de toren van UTOPIA [Vrijstaat]
zal plaatsvinden op 13 januari 2017 met een afsluitend
feest. Welkom.

Begin juni opende de tentoonstelling A0A6/Size Matters in Exporuimte Tweebronnen met nieuw werk van docenten,
een project over de maat van het werk
en hoe het zich verhoudt tot de ruimte.

In deze Nieuwsbrief is opnieuw ruimte voor een Platform
voor studenten rond het thema Utopia en verder vindt
u ook nog een bijdrage over het lopende PiLoT project,
een nieuwe samenwerking tussen studenten van SLAC/
Academie en wetenschappers van KU Leuven.
Heel graag een groot woord van dank aan Luc D ‘Heer,
die na meer dan 30 jaar als inwonende conciërge in
SLAC, vanaf januari zal opgevolgd worden door een nieuwe huisbewaarder. We zullen hem nog dagelijks in zijn
functie als ploegbaas onderhoud in de gangen en ateliers
tegen komen, maar niet meer bij nacht en ontij kunnen
storen. We wensen Luc en zijn gezin een fijne toekomst
in hun nieuwe woonst en verblijfplaats. Hartelijk dank,
Luc, voor jouw geweldige steun en inzet.

SLAC UTOPIA 3

SLAC UTOPIA 3 loopt in de herfst gelijktijdig met het stadsproject
‘Op zoek naar Utopia’. De toren van UTOPIA [Vrijstaat] fungeert
als een free stage voor de studenten volwassenen hogere en
specialisatiegraad. De ateliers creëerden een eigen vlag en
bevroegen zo het universele symbool van identiteit. Op 6 event
momenten worden er nieuwe vlaggen gehesen en krijgen de ateliers
die aan zet zijn vrij spel om een performance te organiseren. 450
jongeren tussen 12 en 18 jaar van de middelbare graad SLAC/
Academie Beeldende Kunst werden meegevoerd door de gedachten
van Thomas More en zijn ideeën over een ideale samenleving. Voor
het project UTOPIA[Dijle-Eilanden] bouwden ze imaginaire en
utopische, drijvende steden op de Dijle.

REVIEW
TEKENEN of wa?

Eind oktober organiseerden de ateliers tekenkunst de eerste
tekenmarathon in SLAC. Landschappen, modellen, stillevens en zelfs
beesten waren van de partij!

Fijne feestdagen en een geweldige start van 2017 toegewenst aan iedereen.
Annemie Verbeek

PiLoT
Dit academiejaar gaat onder de noemer PiLoT een nieuwe samenwerking van start tussen SLAC/Academie
Beeldende Kunst en KU Leuven. Met dit traject willen we
kunstenaars en wetenschappers met elkaar in contact
brengen en uitdagen om bruggen te slaan tussen twee
werelden.
Concreet werken het Vakoverschrijdend atelier en het
atelier Interactieve Media rond een thema waarin kunst
en wetenschap elkaar kunnen ontmoeten en verrijken.
Het thema voor de eerste editie PiLoT1 is ‘Chaos’. De
kunstenaars uit de ateliers zullen geïnspireerd door en in
samenwerking met wetenschappers nieuw werk creëren,
met een toonmoment in mei 2017.
Op 13 oktober vond in het Thermotechnisch Instituut in
Heverlee het launch event plaats met sprekers vanuit
kunst / filosofisch en wetenschappelijk perspectief: prof.
Katrien Kolenberg, prof. Peter De Graeve, prof. Christiaan
Maes, prof. Stefaan Vaes, prof. Sylvia Wenmackers,…
Op donderdag 1 december vond in SLAC Bibliotheek
een ontmoeting en een presentatie plaats over de PiLoT
samenwerking tussen kunstenaars en wetenschappers.
Kunstwetenschapteams werden uitgenodigd om kort
voor te stellen waar ze tot nu toe mee bezig zijn.

Tijdens PROCES, een jaarlijks terugkerend tentoonstellingsconcept met werk van de ateliers hogere en specialisatiegraad, zal ook het ‘work in progress’ van de
PiLoT1 samenwerking worden getoond. PROCES loopt
van maandag 9 t/m woensdag 25 januari.
Op 23 januari (18.30, Foyer SLAC) houdt professor Johan Wagemans een lezing over ‘Het evenwicht tussen
orde en complexiteit in de esthetica’ en over zijn ervaring met het cross-over project Parallellepipeda in 2010
in M-museum.

SLAC TALK #12 door Aglaia Konrad,
15 september in M Museum

OOGST 2016
SLAC UTOPIA 2

In mei presenteerde SLAC/Academie de tentoonstelling UTOPIA 2
waarbij studenten hogere graad, specialisatiegraad en middelbare graad
volwassenen de ideale wereld vanuit diverse invalshoeken verbeeldden.

Docenten Karen Reniers, Ann Dieltjens en Peter Van Eyck
selecteerden tijdens de Opendeurdagen werk uit alle ateliers
hogere- en specialisatiegraad. In september stelden ze de
tentoonstelling OOGST 2016 samen.

Na de lezing wordt een drink aangeboden door de stad
Leuven. Van harte welkom!

Cultuurweekend
Holsbeek.

Op zaterdag 15 en zondag
16 oktober vond het jaarlijks
cultuurweekend plaats in en rond
het kasteel van Horst. Dit jaar
lieten de leerlingen lagere graad,
filiaal Holsbeek, zich inspireren door
‘Commedia dell’arte’, ze stelden
hun werk voor in JACARANDA,
Holsbeek.

Paul De Keyser, A fine balance

Dominique Genin, Birth[1].
Bob Masset, Dutop

PLATFORM 2
SLAC-NIEUWSBRIEF presenteert voor de tweede keer
PLATFORM. De nieuwe rubriek wil rechtstreeks ruimte bieden aan de studenten. PLATFORM 1 en 2 staan in het teken
van UTOPIA. We publiceren nu in PLATFORM 2 de meest
unieke en eigenzinnige werken uit de inzendingen.

Ben Stimulé, Royalty Free World

Annemie Moriau, De zee van mogelijkheden

Bea Daemen, Geen titel

COVERBEELD
Ik ben Noëlla Sterckx en ik volg textiele kunsten bij Karen Reniers in het eerste jaar. Mijn utopie is een beter leven voor de banaan. Over het algemeen
wordt de banaan in een slecht daglicht geplaatst. Er zijn ook zo veel fabels
en misverstanden over bananen.Bananen zouden niet goed voor je zijn, het
zijn dikmakers en zorgen voor verstopping.
Een banaan weegt ongeveer 150 gr. 100 gr verse banaan bevat:
88 - 116 kcal. / 20 - 25 gr koolhydraten / 0.2 gr vet, de helft onverzadigd /
88 mg kalium / 1.2 gr eiwit / veel vezels, diverse vitaminen en mineralen,
magnesium en seleen. Dit alles heeft juist een positief effect op de darmwerking.
Volgens tuinbouwkundigen wordt de banaan tot de groenten gerekend. De
fijnproevers zeggen dat het een vrucht is omdat we het als tussendoortje
of dessert eten. Maar de bananenplant - of boom is eigenlijk een kruid, het
grootste van de wereld.
De banaan krijgt zijn kromme vorm doordat door de zwaartekracht de
bloemtros naar beneden gaat hangen, maar de vruchten naar boven blijven
groeien (geotropie). Het heeft dus niets te maken met het groeien naar het
licht.
Wat ik zo erg vind, is dat bananen losgerukt worden van de tros. Dikwijls
blijven er dan eenzame bananen liggen die niemand nog wil. We trekken
altijd bananen van de tros, en zullen bijvoorbeeld nooit 5 losse bananen
nemen. Neen, die blijven liggen. Ook liggen in sommige winkels de bananen
ver weg van het andere fruit, verstoten en alleen.
Dan hebben we nog van die uitspraken over bananen die je niet over ander
fruit vindt. “Smile like a monkey with a new banana”, “ Je loopt zo krom als
een banaan”, “ Heb je misschien een banaan in je oor?” De pisang, de pineut
of de sigaar zijn, betekenen hetzelfde als “de dupe zijn”. Wie de klos is, is de
sigaar en wie de pisang is, is de lul. Pisang, Maleis voor banaan, en sigaar
zijn voor zulke zegswijzen geselecteerd wegens hun gelijkenis in vorm met
de roede, het mannelijk lid.
The older you get, the better you get, except when you’re a banana.
En hier ga ik met mijn werk verandering in brengen. Ik ga de banaan in een
beter en kleurrijker daglicht stellen. Bananen zijn:
Makkelijk te pellen (zal je zien)
Lekker (zal je proeven)
En ook al zijn ze oud, ze kunnen prachtig zijn (zie kunstwerk gemaakt van
eenzame bananen)
Dus ik zeg: Noëlla, gaan met die banaan!

ROYALTY FREE WORLD
Voor mijn project rond Utopia, “Royalty Free World”, ging ik aan de slag met de
meest stereotype beelden die ik kon vinden in één van de vele databanken met
rechtenvrije video’s.
Dit soort beelden, zowel foto’s als video’s, zijn alomtegenwoordig en worden
dagelijks op grote schaal gebruikt in communicatie van bedrijven, ngo’s, overheden, …

Walter Helsen, Utopia revisited

UTOPIA REVISITED
Voor mij is Utopia water. De diepste hunkering van de mens is de terugkeer naar daar
waar hij vandaan is gekomen, namelijk water, een toestand die hij voor zijn geboorte
nog kort heeft mogen meemaken en waarnaar hij blijvend verlangt. Kijk maar waar
kinderen graag spelen en waar ook de volwassene graag veel tijd doorbrengt. Tegelijkertijd echter is deze utopie ook een utopie in de tweede betekenis van het woord,
namelijk een toestand die onbereikbaar is. In water leven zoals een vis, komt nooit
meer terug. Dit amalgaam van verlangen en besef van onbereikbaarheid zie ik mooi
aanwezig in het vlot. De houten balken drijvend op het water, geven ons het nauwst
mogelijke contact met dat water maar vormen tegelijkertijd de barrière tussen de
mens en zijn ideaal.
Een fragment van een gedicht van Rutger Kopland geeft dit gevoel enigszins weer:
Water
Als met water zelf, met de gedachte
spelen dat je ooit en eindelijk
zult weten wat het is.
Walter Helsen

Het is één van de meest concrete voorbeelden van een hedendaagse utopie en
eentje die zichzelf perfect weet te onderhouden. De consument, leverancier en
product van deze beelden komen mekaar tegenmoet in een gemeenschappelijke visie op de samenleving. Een visie vormgegeven door middel van zorgvuldig
geselecteerde acteurs, situaties en omgevingen.

DE ZEE VAN MOGELIJKHEDEN
Het gaat over beelden die geënt zijn op het leven
rond de zee.  De zee brengt de belofte van oneindige schoonheid, van rust & idylle, maar heeft ook
een dubbele bodem. Ze draagt verlies, onvoorspelbaarheid en onverschilligheid in zich.
- Al wat in de weerelt is heeft
averechten en omslagen –
Annemie Moriau

Ik maakte een eenvoudige videomontage waarin verschillende van deze videobeelden na mekaar worden afgespeeld in een langzaam tempo, als in een flauwe droom. Vervolgens onderzocht ik hoe ik de realiteit kon laten binnensijpelen
in deze droom.
Het resultaat werdt een interactieve installatie waarbij het geluid van internationale nieuwszenders de videobeelden beïnvloedt en de droom doorprikt. Naargelang de frequentie van het geluid worden, op een subtiele of minder subtiele
manier, de scheuren en krassen in de utopische videobeelden blootgelegd.
Ben Stimulé

AGENDA

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

SLAC ]vitrine

PROCES

‘TRACES’ … sporen van betekenis

Carte Blanche, ONTRAFELD, ateliers Beeldhouwkunst en
Textiele Kunst • 15 november – 24 december
Ingang gebouw C, Craenendonck

Tentoonstelling met’ work in progress’ door de ateliers hogere en specialisatiegraad.
Vanaf maandag 9 t/m woensdag 25 januari 2017

Tentoonstelling middelbare graad volwassenen
Opening dinsdag 14 maart om 19.00u
Tentoonstelling van 15 maart t/m 1 april
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atelier Vrije Grafiek / 9 – 31 januari 2017
Ingang gebouw C, Craenendonck

ateliers middelbare graad volwassenen / 14 maart –
1 april 2017 / Ingang gebouw C, Creanendonck

ARTIST TALK #11:
Hans Demeulenaere

THE SELF

Carte Blanche
2016: ONTRAFELD
ONTRAFELD is het resultaat
van een samenwerkingsproject van SLAC en 30CC en
toont werk van studenten van
de ateliers Textiele Kunst en
Beeldhouwkunst. Ze lieten zich
hierbij onder andere inspireren
door de voorstelling Dragging
the Bone van Miet Warlop die
ze in december 2015 konden
bijwonen.

donderdag 19 januari 2017 om 19.00u in SLAC

Tentoonstelling van woensdag 16 november t/m zaterdag 24 december

SLAC UTOPIA 3
UTOPIA [Dijle-Eilanden]
450 jongeren tussen 12 en 18 jaar van de middelbare graad SLAC/Academie Beeldende Kunst werden meegevoerd door de gedachten van Thomas More en zijn
ideeën over een ideale samenleving. Ze bouwden imaginaire en/of utopische, drijvende steden op de Dijle.
Tot zaterdag 14 januari 2017

UTOPIA [Vrijstaat]
Op het voorplein van SLAC rees een enorme toren op die
fungeert als free stage en die de studenten volwassenen
hogere en specialisatiegraad inpalmen en beheren. De ateliers ontwierpen een eigen vlag en stelden zo het universele
symbool van identiteit en territorium in vraag. Op 6 eventmomenten 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 opzoek naar samenwerkingsverbanden met SLAC/
Conservatorium.

Performance vrijdag 2 december/
19.00u / voorplein SLAC:
ZANDKASTEEL
Performance atelier Keramiek (o.l.v. Ann Renders en Krisztina Kiraly)
In een poëtische, intimistische, trage film van student Geert Van Belleghem
staat een zandkasteel in
klei symbool voor Utopia: de droom, het diepgeworteld
menselijk verlangen naar geluk en naar een ideale wereld.
Het proces van erosie van klei in water wordt de metafoor
voor vergankelijkheid en voor het tot stand komen van een
nieuwe structuur. Muzikanten van SLAC/Conservatorium
delen in de “vreugde”.

Hans Demeulenaere is gefascineerd door architectuur. Aan
de hand van ruimtelijke ingrepen, installaties en sculpturen
onderzoekt hij nauwgezet de ruimtelijke beleving. Met de
precisie van een architect speelt hij met vormelijke aspecten, functionaliteit en context. Demeulenaere maakt vaak
installaties en sculpturen die verwijzen naar het huiselijke,
hierbij baseert hij zich op bestaande situaties en objecten
en creëert hij op die manier een wisselwerking tussen architectuur, design en beeldende kunst. Elk nieuw project
laat hem toe een verdere stap te zetten in zijn onderzoek
naar ruimte, al dan niet in relatie tot de menselijke waarneming en ervaring.

’ t Is proper

ARTIST TALK #10: Robert Devriendt
donderdag 8 december om 19.00u in SLAC

Robert Devriendt (°1955, Brugge) maakt kleine schilderijen
die in reeksen getoond worden als filmische montages. De
geschilderde fragmenten worden als sequenties bijeengebracht en genereren bij de toeschouwers een intiem verhaal. Het verhaal ontstaat pas door middel van associatie
en vergelijking. De illusionistische kwaliteiten van de schilderkunst spelen een belangrijke rol in zijn onderzoek naar
de werking van beelden.

SLAC ]vitrine
atelier schilderkunst atelier Philippe De Smedt
April – mei 2017
Ingang gebouw C, Craenendonck

SELFie
Thematentoonstelling door de studenten hogere graad,
specialisatiegraad en middelbare graad volwassenen.
Opening dinsdag 2 mei om 19.00u
Tentoonstelling van woensdag 3 mei t/m zaterdag
3 juni

PiLoT1
Toonmoment mei 2017

project door de ateliers lagere
graad. Opening woensdag 1
februari om 14.30u
Tentoonstelling van
donderdag 2 t/m zaterdag
25 februari 2017

SLAC ]vitrine
project leerlingen lagere graad / 1 – 25 februari 2017
Ingang gebouw C, Craenendonck

ARTIST TALK #12:Marc Nachtzaam
maandag 20 februari om 19.00u in SLAC

Finissage event SLAC UTOPIA 3
[Dijle-Eilanden] & UTOPIA
[Vrijstaat]
Vrijdag 13 januari 2017 om 19.00u
Ism SLAC/ Conservatorium

Tentoonstelling docenten SLAC/Academie ism Expo Leuven
Exporuimte Tweebronnen
Opening donderdag 16 maart - Tentoonstelling van
vrijdag 17 maart t/m zaterdag 8 april
Hoe toont de kunstenaar zichzelf in het ‘web 2.0’ en ‘selfie’
tijdperk? Het zelfportret, een genre dat al eeuwenlang onderdeel is van de beeldende kunst is een momentopname
waarmee de kunstenaar de toeschouwer toont hoe hij/zij
zichzelf ziet, en vooral, hoe hij of zij gezien wil worden.
Heeft de huidige ‘selfie’-beeldenstroom invloed op de wijze
waarop kunstenaars hiermee omgaan? Heeft vergelijkbaar
met de uitvinding van de spiegel en later van de fotocamera, de ‘smartpfone’ een grote invloed gehad op de zelfrepresentatie van de kunstenaar?

Marc Nagtzaam maakt tekeningen, meestal in potlood, zowel op papier als rechtstreeks op de muur. Zijn abstracte, geometrische patronen en tekeningen verwijzen steeds
naar een concrete werkelijkheid. Nagtzaam creëert met
zijn handmatig aangebrachte stippels, rasters, ragfijne arceringen en kruisende lijnen zijn eigen universum. Door
werken te groeperen of juist te isoleren zoekt Nagtzaam bij
de presentatie van zijn werk naar een nieuwe ordening en
samenhang. Ook taal speelt een belangrijke rol. Via tekstfragmenten, afkomstig uit tijdschriften, probeert hij zijn
tekeningen, evenals het tentoonstellen ervan of het maken
van reproducties en publicaties, te duiden of in vraag te
stellen.

KIES JE ATELIER WEEK
Studenten middelbare graad jongeren en volwassenen
worden uitgenodigd om de ateliers hogere en specialisatiegraad te bezoeken; zo kunnen ze een meer gerichte keuze maken voor de overstap naar de hogere graad.
Van maandag 13 maart t/m zaterdag 18 maart

vzw DIRK BOUTS uitstappen
programma
Voorjaar 2017
zondag 22 januari: LUIK
• Museum La Boverie - Prinsbisschoppelijk paleis
donderdag 23 februari: BRUSSEL
• Millennium Iconoclast Museum of Art (MIM)
• Architectuurwandeling in Schaarbeek
zaterdag 25 maart: ANTWERPEN
• Havengebouw (Zaha Hadid) + KEMZEKE
• Verbeke Foundation
vrijdag 28 april : DÛSSELDORF
• Lucas Cranach - Otto Di - Marcel Broodthaers
eind mei : nader te bepalen
http://slac.be/academie/dirk-bouts.html

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
Colofon
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