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“Kunst en wetenschap kunnen elkaar optillen!”

EDITO
Stadsprojecten, zoals de voorbije jaren ‘Vesalius
1514 - 2014’ en ‘500 jaar Utopia’, zijn voor SLAC/
Academie Beeldende Kunst een motor om tijdelijke
kunstwerken en artistieke interventies te realiseren
in de publieke ruimte en tevens een middel om te
reflecteren over de rol die SLAC kan spelen ten
aanzien van die publieke ruimte. In het najaar 2018
vindt in M - Museum Leuven en op andere locaties
de tentoonstelling ‘De Arenbergs. Europese adel,
prinselijke verzameling’ plaats. Aan SLAC/Academie
Beeldende Kunst werd gevraagd om deel te nemen
aan dit project.
Het project zal gelinkt worden aan een OPEN CALL
binnen SLAC/Academie Beeldende Kunst, een
oproep gericht aan de studenten van alle disciplines
hogere en specialisatiegraad met de vraag een
ontwerp te realiseren voor een kunstwerk/installatie
op de oude stenen sokkels op het voorplein van
het Arenbergkasteel. De focus ligt hierbij op de
ontwerpfase. Het medium staat vrij, net als de vorm
van het ontwerp, er kan gekozen worden voor een
ontwerp-maquette, een tekening of een schets…
De ontwerpen zullen tentoongesteld worden in het
Arenbergkasteel zelf. Dit project sluit aan bij het
jaarthema van alle ateliers volwassenen: LandShape,
waarbij kan nagedacht worden over het landschap en
de inbedding van kunst in het landschap. Een selectie
van foto’s van de ontwerpen/maquettes zullen
opgenomen worden in de rubriek PLATFORM van
SLAC/Beeldende Kunst_ Nieuwsbrief 21, herfst 2018.

SLAC/Academie Beeldende Kunst ligt samen met
STUK, M - Museum en Cas-co mee aan de basis van
een nieuw gezamenlijk platform over lezingen rond
beeldende kunst in Leuven. U bent altijd welkom
op onze lezingen, zowel in SLAC als in M - Museum,
meer info vindt u via onze jaarlijkse lezingen-poster,
website en aankondigingen via Facebook.
De hervormingen van het nieuwe niveaudecreet
deeltijds kunstonderwijs (DKO) komen eraan.
Dit vernieuwde decreet is nodig om als deeltijds
kunstonderwijs op organisatorisch, pedagogisch en
artistiek vlak tot het domein onderwijs te blijven
behoren en ook voor de definitieve verankering van
ons onderwijspersoneel in het domein onderwijs. Zo
kunnen we de academies duidelijk en wettelijk blijven
positioneren in het kunstonderwijs en het onderwijs
in het algemeen. Deze hervorming, waarbij ik als covoorzitter van directeurs van de academies beeldende
kunst samen met enkel collega’s nauw betrokken
ben, in overleg met overheid, onderwijskoepels,
vakbonden, inspectie ea, biedt een mogelijkheid tot
vernieuwing en verbreding. Zo kunnen we een nieuw
aanbod oprichten, wat de voorbije jaren niet mogelijk
was door de programmatiestop. Het zal onze lokale
autonomie nog versterken om zelf artistieke en
pedagogische keuzes te maken, weliswaar voorlopig
zonder extra middelen.

PiLoT1

Mei 2017

Onder dat motto startte in academiejaar 2016-2017 een samenwerking tussen SLAC/
Beeldende Kunst en KU Leuven. Het project kreeg de toepasselijke naam PiLoT. Het gaat
om een traject waarin het (zelf) sturen, het experimenteren, het bruggen slaan tussen twee
werelden een doel op zich is, naast de uiteindelijke creatie van een kunstwerk. Concreet
werkten kunstenaars van het Vakoverschrijdend atelier en het atelier Interactieve Media
samen met wetenschappers van KU Leuven rond het thema ‘Chaos’. Het volledige proces
werd begeleid door de docenten van SLAC/Beeldende Kunst en omkaderd door de Dienst
Cultuur en STEM - coördinatie van KU Leuven. PiLoT1 culmineerde in een omvangrijke
tentoonstelling in mei 2017 in de Verbeeckzaal van STUK. www.pilotleuven.be

Hierbij dus een oproep aan iedereen, studenten, leerkrachten, administratief en pedagogisch personeel,
inrichtende macht en partners, om deze kans mee te
grijpen om SLAC voortdurend te blijven versterken en
actualiseren en om via samenwerkingen met andere partners een sterke pijler voor beeldende kunst in
Leuven en omstreken te blijven.
In het voorjaar, na definitieve goedgekeurd door het
Parlement, plannen we een infoavond voor studenten,
ouders en geïnteresseerden en tonen we onze eerste
krijtlijnen voor de start van het nieuwe decreet DKO
dat ingaat vanaf 1 september 2018.

Deelnemende kunstenaars en wetenschappers:
Anahit Voskanyan, An-Katrien De Roo, Ann Smeets, Annemie Moriau, Beatrijs Albers,
Brunilda Pali, Christiane Aerts, Dimitri Coppens, Dirk Demuynck, Dominique Genin, Ehsan
Moravveji, Emanuela Biffi, Finub James Shirley, Frederik Van de Moortel, Gerda Lagrou, Hilde
Ghesquiere, Jim Nijs, Johan Govaerts, Johan Wagemans, Karin Hannes, Katrien Kolenberg,
Katrien Van Nimmen, Lies Daenen, Lou Bielen, Luc De Meester, Marc Horemans, Marie
Nicolini, Mark Fiers, Michiel Mulier, Milica Jovanovic, Monik Myle, Nico Lenaerts, Patrick De
Nys, Paul De Keyser, Pieter Thyssen, Reggy Timmermans, Renilde D’haese, Robby Stoks,
Sara Coemans, Sarah Delcourt, Shuktara Momtaz, Sylvia Wenmackers, Tamara Lodder,
Valéria Guiot, Valérie Delahaye, Véronique Vier.

Van harte prettige eindejaarsfeesten toegewenst aan
iedereen.
Annemie Verbeek

carte blanche #2017
‘de muur, de vloer en andere fragmenten’
November - december 2017

De studenten van de ateliers schilderkunst, onder leiding van Harlinde De Mol en Hilde
Overbergh, kozen een plek in de tentoonstellingsruimte van SLAC waarbinnen ze nieuw
werk lieten ontstaan in relatie tot de ruimte. De ruimte wordt zo deel van het werk en het
schilderij verlaat zijn grenzen. Ze palmden ook de SLAC ]vitrine in aan de ingang van gebouw C, Craenendonck.

REVIEW

Tijdens SLAC TALK #13, op 12 oktober in M - Museum, gaf Gert Verhoeven een boeiende inkijk in zijn werk. Zijn oeuvre
is uiterst divers, gaande van sculpturale installaties bestaande uit tafels en gipsen bollen, tekeningen tot video’s van
wedstrijden voor pompoenenkweek. Zijn artistieke praktijk wordt gekenmerkt door het verkennen van de verschillende
methoden waarmee de beeldende kunst betekenis kan vergaren. Hij werkt aan een oeuvre vanuit een fundamentele
interesse in (pseudo-) classificatiesystemen en (quasi-) categorieën die veelal ontleend zijn aan ‘narratieve’ structuren
zoals familiepatronen en verwantschap. Hij leidde in 2014-15 het M - Atelier en stelde onder andere tentoon in M - Museum Leuven, Galerie Micheline Szwajczer, Galleria Vistamare, Galerie Philip Nelson, Marc Jancou Fine Arts en Museum
Dhondt-Dhaenens.
(LLS387 ruimte voor actuele kunst)
SLAC TALK is een samenwerking tussen SLAC/Academie Beeldende Kunst en M - Museum.

OOGST 2017

September - oktober 2017

SLAC/Beeldende Kunst startte het academiejaar met de
tentoonstelling OOGST 2017.
Docenten Luc Huysman en Luc Oeyen selecteerden
tijdens de Opendeurdagen werk van studenten hogere
en specialisatiegraad. Begin september stelden ze de
tentoonstelling OOGST samen.

Myriam Middelkamp, eye i eye i eye why i
tekst- en beeld transfert op met walnoot
gekleurde stof, borduurwerk, typewriting
ca. 2m x 1,5m

eye i eye i eye i
i eye i eye i eye
eye i eye i eye i
i eye i eye i eye
eye i eye why i
spelen met de spiegel, geschrift wordt spiegelschrift
de selfie is de spiegel
verfomfaaide doek, soms mijn gevoel
een rode vlek, de pijn om zo te zijn
een rode draad die verfraait

Marc De Ley, SELFIE
Deze SELFIE drukt de afkeer of angst uit voor een wereld van
Anna Swerts, SELFIE

toenemende agressie en geweld.

acryl op karton

fotoprint

39 x 51 cm

33 x 26 cm

OPEN CALL LandShape
SLAC_Nieuwsbrief #20
Anna Swerts, SELFIE
ecoline op karton
32 x 50 cm

PLATFORM 4

Ben je student hogere graad, specialisatiegraad of middelbare graad volwassenen, dan nodigen we je graag uit
om jouw ideeën en beelden rond het thema LandShape te
mailen naar slac.nieuwsbrief@leuven.be. We publiceren de
meest unieke en eigenzinnige werken uit de inzendingen.

PLATFORM wil rechtstreeks ruimte bieden aan de
studenten SLAC/Beeldende Kunst. PLATFORM 1 en 2
stonden in het teken van UTOPIA. In PLATFORM 3 & 4,
publiceren we een unieke blik op het zelf, een selectie uit
de OPEN CALL rond het thema ‘selfie’.

Gewoon doen!
Deadline Nieuwsbrief #20: donderdag 1 maart 2018

Beeld cover:
Myriam Middelkamp, eye i eye i eye why i, ca. 2m x 1,5m, tekst- en beeld
transfert op met walnoot gekleurde stof, borduurwerk, typewriting
Christiane Aerts, Selfie of my shadow
iPhone Selfie

Beeld poster:
Johannes Van den Eijnde, Koppel op een bank poserend voor een SELFie
40 x 50 cm, olieverf op karton

Jan Smets, Rasta Jan
zeefdruk van ingescande en digitaal
bewerkte foto van geschilderd zelfportret
34 x 27,5 cm

Noella Sterckx, Selfie: een beeld van jezelf
mixed media op papier
Een curiositeit, een rariteit, een zeldzaamheid, een merkwaardigheid…
Normaal wil een zieke geen selfie, maar ziek zijn maakt deel uit van het leven.
Wanneer ik mijn ogen sluit, ben ik nog altijd dezelfde, alleen de buitenkant is wat veranderd.

AGENDA

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

CARTE BLANCHE
#2017

ARTIST TALK #14
Bieke Depoorter

ARTIST TALK #16
Philip Aguirre y Otegui

“de muur, de vloer en andere
fragmenten”
Tentoonstelling
van woensdag
15 november t/m
zaterdag 16 december
2017.

Dinsdag 16 januari 2018 om 19.00u in Foyer SLAC
Bieke Depoorter (°1986 Gent) mag zich sinds enkele jaren ‘associate member’ noemen van het fotoagentschap
Magnum. Ze is na Harry Gruyaert, Carl De Keyzer, John
Vinck en de betreurde Martine Franck nog maar de vijfde
Belg die mag aansluiten bij het befaamde coöperatieve fotoagentschap, dat in 1947 werd opgericht door onder meer
Robert Capa en Henri Cartier-Bresson. Depoorter studeerde in 2009 af als fotografe aan het KASK in Gent. In dat
jaar reisde ze alleen door Rusland, waar ze overnachtte bij
mensen thuis en hen portretteerde. Met die reeks won ze
verscheidene prijzen, onder meer de Magnum Expression
Award. Ze werkte daarna volgens een vergelijkbaar procedé in Egypte en de Verenigde Staten.

Dinsdag 17 april om
19.00u in Foyer SLAC
Het werk van Philip Aguirre
Y Otegui (°1961 Schoten)
heeft een uitgesproken geëngageerd en humanistisch
karakter:
Hij kiest consequent voor klassieke technieken, traditionele materie,
motieven en genres. Zijn
blik is gericht op de wereld
en zijn gehele oeuvre straalt
hierdoor een bepaalde vorm
© Philip Aguirre y Otegui,
van doordachtheid uit: het is
Man met borden
krachtig maar tegelijkertijd
poëtisch. Omgeven door een veelheid aan beelden, kiest
hij vormen uit zijn eigen leven en herinneringen als basis
van zijn werk. (Mu.ZEE)

SLAC ]vitrine
Ingang gebouw C, Craenendonck
november - december
carte blanche #2017, “de muur, de vloer en andere fragmenten”

PARADIJS

© Tipi Bookshop, Bieke Depoorter

CLAIR - OBSCUR
ARTIST TALK #13
Manor Grunewald
Dinsdag 28 november om 19.00u in Foyer SLAC
Manor Grunewald (°1985 Gent) maakt schilderijen, studies
en recent ook objecten. Hij werkt doorgaans met gevonden
beeldmateriaal, elementen die hij op een geheel eigen manier filtert en verwerkt. De kunstenaar focust op het proces
van het transformeren van beelden, waarbij het drukproces zelf, evenals de resultaten verkregen met verschillende
druktechnieken, een bijzondere rol spelen in zijn composities. Zijn hybride beelden vervlechten idee en experiment,
orde en chaos, creatie en destructie op een geheel eigen
manier. (Cultuurcentrum Mechelen)

© Aileen Kim

Opening vrijdag 23
februari om 19.00u
Tentoonstelling
van zaterdag
24 februari t/m
zaterdag 24 maart
2018
‘CLAIR - OBSCUR’ is
een
tentoonstelling
met werk van de ateliers jongeren middelbare graad en toont
een
hedendaagse
kijk op deze klassieke
techniek waarbij de
studenten de grenzen
tussen licht en duisternis aftasten.

Tentoonstelling docenten SLAC/Academie
In samenwerking met Expo Leuven
Periode tussen mei en juni 2018
Exporuimte Tweebronnen of Kapel Romaanse Poort
Over Hieronymus Bosch Tuin der lusten - het aardse paradijs, Jan Brueghel de Oude Het paradijs, Lucas Cranach
Het paradijs, Fra Angelico Het paradijs en Michelangelo De
verdrijving uit het Paradijs heen hebben kunstenaars van
alle tijden de tuin der lusten verbeeld.
Voor de tentoonstelling PARADIJS vroegen we aan de docenten SLAC/Beeldende Kunst hun gedachten te laten gaan
over de kunsthistorische betekenis van de Tuin van Eden en
op de hedendaagse, maatschappelijke betekenis van een
paradijs. PARADIJS bevraagt ook de spanning tussen privé
en publiek en de begrenzing van de persoonlijke en psychologische ruimte.

SLAC ]vitrine
Ingang gebouw C, Craenendonck
Mei - juni 2018
Ateliers Tekenkunst

LandShape
Opening donderdag 3 mei om 19.00u
Tentoonstelling van vrijdag 4 mei t/m zaterdag 2 juni
Thematentoonstelling door de studenten hogere graad,
specialisatiegraad en middelbare graad volwassenen.

SLAC ]vitrine
CLAIR - OBSCUR
Ingang gebouw C, Craenendonck
Februari - maart 2018
Project door de ateliers jongeren, 12 tot 17 jaar

ARTIST TALK #15
Benjamin Verdonck

© Manor Grunewald, E.H.D (mecanorma green 04), 150x180cm oil,
acrylics, spraypaint uv print, mesh fabric on canvas, aluminium framed
2016

PROCES
Tentoonstelling van maandag 8 t/m zaterdag
3 februari 2018
Tentoonstelling met werk van de ateliers volwassenen hogere graad en specialisatiegraad waarbij de klemtoon ligt
op het tonen van het creatieproces, op het tot stand komen
van een werk.

SLAC ]vitrine
Ingang gebouw C, Craenendonck
Januari 2018
Atelier Grafiek

Woensdag 28 februari om 19.00u in Foyer SLAC
Benjamin Verdonck (°1972 Antwerpen) is beeldend
kunstenaar, acteur, schrijver en theatermaker. Hij bespeelt
zowel de reguliere theaterzaal als de publieke ruimte.
Verdoncks beeldend werk vindt steeds meer zijn weg naar
tentoonstellingen in o.m. Berlijn (½), Kortrijk (Sometimes I
sits and thinks and sometimes I just sits), Gent (in Track) en
Hasselt (in Mind the system, find the gap). Onder de noemer
EVEN I MUST UNDERSTAND IT zal Benjamin Verdonck de
komende twee jaar een cluster van nieuwe autonome
werken bundelen –
theaterprojecten en acties in de
openbare ruimte – die elk op hun manier verbeeldingsrijke
proposities zijn over hoe kunst de werkelijkheid mee kan
vormgeven eerder dan erop te reflecteren.

PROGRAMMA UITSTAPPEN
VZW DIRK BOUTS
Zaterdag 2 december • Antwerpen
Havenhuis van Zaha Hadid - Museum De Reede
Zondag 21 januari • Gent
MSK permanente collectie - Gerhard Richter.
Over schilderen
Zaterdag 24 februari • Den Haag
Gonzalez, Picasso en vrienden - Art Deco. Paris
Vrijdag 23 maart • Oostende
Het vlot. Kunst is (niet) eenzaam (curator: Jan Fabre)
Jabbeke - Permeke museum
Zaterdag 26 mei • Brussel
Fernand Léger. Schoonheid alom - Spanish still life
(Velázquez, Goya, Picasso, Dalí, Miró…)
Villa Empain: architect Michel Polak,1931,
art-decostijl
www.slac.be/academie/dirk-bouts

KIES JE ATELIER WEEK
Van maandag 12 t/m zaterdag 17 maart
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.

Boze Wolf Festival
Tentoonstelling van 10 maart t/m 14 april
Lagere graad, afdeling Bierbeek

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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