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EDITO
Beste leerlingen, studenten, ouders en sympathisanten,

We missen jullie en we missen de wervelende artistieke atmosfeer 
in de verschillende ateliers, met de stimulerende drukte over alle 
leeftijden heen. We raakten de voorbije maanden onze belangrijke 
ontmoetingsplek en artistieke werkplek in SLAC even kwijt. Maar we 
blijven er voor gaan met een heropstart van de ateliers vanaf  
1 september.

SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst wordt vooral gekenmerkt door 
atelierwerking en boeiende sociale contacten waarbij een directe 
begeleiding heel belangrijk is. De atelierwerking in de academie wordt 
eveneens gekenmerkt door de interacties tussen de leerlingen zelf. 
Tijdens de voorbije maanden is het digitale contact met jullie sterker 
geworden, uit noodzaak; dit kan een aanvullend communicatiemiddel 
blijven en een positieve stimulans vormen, naast de effectieve lessen 
in de ateliers. 

Het is geweldig hoe jullie ons de voorbije maanden snel online 
oppikten, deelnamen aan het afstandsleren en beelden stuurden 
naar SLAC@HOME, een platform op slac.be/academie. Ons team van 
leerkrachten, pedagogisch coördinatoren en administratief personeel 
heeft er alles aan gedaan om de communicatie met jullie warm te 
houden en jullie te stimuleren in het maken en vooral beleven van 
kunst. Thuis, in een andere en meer intieme omgeving, werken jullie 
gedreven verder. Aanvankelijk aarzelend er mee naar buiten komend, 
kwam er al snel een prachtige golf van enthousiaste beelden en 
indrukken voor SLAC@HOME. 

Online studenten, van alle leeftijden, aansturen, was en is een 
uitdaging voor ons team, maar kan enkel aanvullend zijn en slechts 
fragmentair de leerinhoud behandelen. Deze online-lessen zijn 
waardevol maar kunnen slechts tijdelijk de atelierlessen vervangen. Dit 
‘tijdelijk’ heeft uiteindelijk enkele maanden geduurd.

We doen er samen met het schoolbestuur stad Leuven dan ook alles 
aan om jullie vanaf september terug te ontvangen in onze ateliers, op 

een veilige en goed georganiseerde manier. DKO is een mix van alle 
generaties, uniek binnen onderwijs. Het is een generatie-overstijgend 
én generatie- samenbrengend artistiek onderwijs. Dat is ons DNA, 
maar nu moeten we noodgedwongen dit samengaan van leeftijden 
tijdelijk vermijden, ook komend schooljaar. We passen daarom waar 
nodig vanaf september lesroosters, locaties en ateliers aan om de 
vermenging van leeftijden te beperken of toch zeker tot een minimum 
te herleiden. We ontwikkelden samen met het schoolbestuur stad 
Leuven uitgewerkte en bewegwijzerde circulatieplannen per locatie. 
Nog voor de start van het schooljaar krijgen jullie meer info over deze 
veiligheidsmaatregelen. 

Vanaf de herfst bieden we jullie, als aanvulling bij de lessen in de 
ateliers, onder voorbehoud van de corona veiligheidsmaatregelen, 
een boeiend programma aan. In september starten we met Platform, 
een wisselende tentoonstelling van werken uit alle graden en ateliers. 
De uitgestelde expo ECOLOGY after/beyond NATURE volgt eind 
september- begin oktober. Een voorproefje hiervan vind je op de 
PLATFORM pagina in deze SLAC_Nieuwsbrief. 

Naar aanleiding van het culturele stadsfestival Big Bang 2021, 
georganiseerd door KU[N]ST LEUVEN, vinden twee ARTIST TALKs, 
door Denitsa Todorova en Katrien Kolenberg en een ART TALK door 
professor Thomas Hertog plaats, alsook een Cartle Blanche expo door 
het atelier tekenkunst onder leiding van Katrin Bosmans.

Meer info hierover vind je achteraan op de pagina AGENDA in deze 
SLAC_Nieuwsbrief.

We sluiten dit schooljaar af met de start van de ONLINE OPENDEUR, te 
raadplegen via onze website: www.slac.be/academie.

Hartelijke groeten en hou jullie gezond. Een rustige zomer en tot 
september,

Annemie,
Directeur SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst

REVIEW

CINEMA 3 
februari - maart 2020
Project door de jongeren graad 3 rond de  
‘Magie van de Film’

Jeugdboekenmaand Holsbeek
maart 2020

Project door de leerlingen graad 1 & 2,
filiaal Holsbeek met als thema Breughel

BOZE WOLF expo
februari - maart 2020

Project in de borre  
door de leerlingen graad 1 & 2,

filiaal Bierbeek

PROCES
januari 2020

‘Work in progress’  
door de ateliers graad 4 en specialisatie

ARTIST TALK: Virginia Tassinari
november 2020

Lezing in het kader van het jaarproject  
‘ECOLOGY after/beyond NATURE’  

en Let’s Talk Leuven





PLATFORM
PLATFORM biedt rechtstreeks ruimte aan de studenten SLAC/Beeldende & Audiovisuele 
Kunst. PLATFORM 8 toont een selectie werken rond het jaarthema ECOLOGY after/beyond 
NATURE. In het kader van het project hield kunstenaar/onderzoeker Virginia Tassinari een 
Artist Talk, in de vorige NB #23 publiceerden we haar tekst ‘Politiek van de natuur’. De 
geplande Artist Talk door kunstenaar Els Dietvorst kon omwille van coronamaatrdegelen 
helaas niet doorgaan. ECOLOGY after/beyond NATURE resulteert in een tentoonstelling in 
het najaar in SLAC.
Beeld cover: Toon Van den Brempt, WRINKLINGS (‘Mountains’)
Beeld poster: Paul De Keyser, zonder titel

Paul De Keyser, I AM

Francis Vranckx, Beuk 1 & 2

Marc Vankeirsbilck, Flanders Fields 2050

Toon Van den Brempt, Black foldings

Martine De Flander, sun soundwaves 1 & 2

Martine De Flander, four seasons 2/4

Krista Thomas, Really…are we going to cook ourselves

Shuktara Momtaz, OOO

Dieter Platel, TREE MACHINE  / FRUIT GUN

Laurence Durieu, Een namiddag in 2050



AGENDA 
ONLINE OPENDEUR

Heb je zin om les te volgen aan SLAC/Beeldende &  
Audiovisuele Kunst? 
Op slac.be/academie vind je alle info. Onder SLAC  
COMMUNITY kan je de sfeer opsnuiven van voorbije 
tentoonstellingen, onder ATELIERS vind je informatie 
over de ateliers en onder SLAC@HOME kan je de werken 
bewonderen die de leerlingen thuis maakten tijdens de 
coronamaatregelen.

Op vrijdag 19 juni om 14u start de ONLINE  
OPENDEUR waarbij je klikkend op ontdekkingstocht kan 
bij de verschillende ateliers. 

Wij zijn klaar voor de COUNTDOWN!

SLAC/Beeldende & Audiovisuele Kunst kijkt uit naar 
de start van het nieuwe schooljaar in september. Een 
enthousiast team staat klaar om iedereen, met of zonder 
voorkennis, te begeleiden doorheen een persoonlijk 
traject, steeds gericht op de eigen mogelijkheden.
Van zes tot twaalf en van twaalf tot achttien jaar kunnen 
kinderen en jongeren actief met kunst aan de slag in de 
algemene opleiding beeldatelier. Daarin proeven ze van 
verschillende beeldende disciplines. Volwassenen kunnen 
kiezen uit een breed aanbod gerichte opleidingen: van 
foto- en grafiekkunst over beeldhouwen & ruimtelijke 
kunst, grafisch ontwerp & illustratie, interactieve media, 
levend model, keramiek, projectatelier, Beeldende 
en Audiovisuele Kunst, de theoretische Beeldende & 
Audiovisuele Cultuur, schilderkunst, tekenkunst tot textiele 
kunst. De academie heeft afdelingen in Leuven, Kessel-Lo, 
Wijgmaal, Heverlee, Bierbeek en Holsbeek. 
Voor meer informatie over de inschrijvingen en ateliers 
zie slac.be/academie.

PLATFORM

September
Platform is een tentoonstelling met wisselende werken, 
van alle graden en ateliers.

ECOLOGY after/beyond NATURE 
Eind september - oktober

We hebben van onze planeet een plek gemaakt waar 
leven steeds moeilijker wordt, zowel voor niet-menselijke 
als voor menselijke actoren. ‘ECOLOGY after/beyond 
NATURE’ onderzoekt de noodzaak om de concepten 
‘natuur’ en ‘ecologie’ te herdenken en bevraagt de 
correlatie tussen de verschillende organismen en hun 
habitat. 
Gedurende een jaar werkten de studenten graad 4 en 
specialisatie rond dit inspirerende thema. In het kader van 
het project vonden verschillende Artist talks plaats. In de 
vorige NB #23 publiceerde we de tekst ‘Politiek van de 
natuur’ door kunstenaar/onderzoeker Virginia Tassinari.

ARTIST TALK: Denitsa Todorova
Woensdag 14 oktober om 19.00u, Foyer SLAC

© Denitsa Todorova

Denitsa Todorova (°1984, Bulgarije) werkt in Antwerpen 
aan een oeuvre dat voornamelijk bestaat uit creaties 
van grafiet op papier. Todorova hanteert het medium op 
een eigenzinnige en minutieuze manier en ontwikkelt zo 
een abstracte, intrigerende wereld die de verbeelding 
van de toeschouwer prikkelt. De werken ontstaan vanuit 
een volledig met grafietpoeder bedekte drager. Uiterst 
voorzichtig neemt zij daaropvolgend delen van dit 
zwarte vlak weg wat resulteert in subtiele, meerlagige 
composities. De focus ligt verspreid over het hele vlak 
waardoor de tekening over de grenzen van de drager 
heen lijkt uit te waaieren. De beschouwer komt terecht in 
een broos universum waar betekenisgeving vele kanten 
op kan.
Denitsa Todorova studeerde aan de New Bulgarian 
University en behaalde een master schilderkunst aan de 
Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen. 
Haar werk werd bekroond met verschillende prijzen, 
waaronder de Recognition Award from STRABAG Art 
Award International (2017) en de Grote Prijs Tekenkunst 
Ronse (2014 en 2015).
Artist Talk in het kader van Carte Blanche, een project van 
het atelier Tekenkunst olv Katrin Bosmans
Talk, NL- E, gratis
Deze Artist Talk kadert in Let’s Talk Leuven.  
https://letstalkleuven.be

Carte Blanche 2020
November
Onder de noemer Carte Blanche krijgt een atelier vrij spel 
om een expo of een project te realiseren. Carte Blanche 
2020 is een initiatief van het atelier tekenkunst olv Katrin 
Bosmans waarbij de studenten beeldend een conversatie 
aangaan met een nieuw werk van kunstenaar Denitsa 
Todorova, exclusief gecreëerd voor SLAC.

Agenda onder voorbehoud van corona veiligheidsadviezen. Meer info en data kan u vinden op 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, Evelien Prové.
Vormgeving: Kristel Geukens, leraar Atelier grafisch ontwerp en  
illustratie SLAC 
© Beeld cover: Toon Van den Brempt, WRINKLINGS (‘Mountains’)
© Beeld poster: Paul De Keyser, zonder titel

ARTIST TALK: Katrien Kolenberg
Donderdag 12 november, SLAC

Het werk van Katrien Kolenberg (°1974, BE) ligt op het 
snijvlak van artistieke expressie en wetenschappelijke 
verkenning. Na haar doctoraat in astrofysica in 2002 
aan KU Leuven, deed ze onderzoek aan de Universiteit 
van Wenen en aan het Harvard-Smithsonian Center for 
Astrophysics. Momenteel is ze hoogleraar astrofysica aan 
de Universiteit Antwerpen en de Vrije Universiteit Brussel, 
STE(A)M coördinator aan de KU Leuven, en kunstenaar. 
Haar expertise omvat fotometrische en spectroscopische 
studies van pulserende sterren. Ze gebruikt astronomie 
als hulpmiddel voor wereldwijde ontwikkeling en kunst als 
een manier om de menselijke conditie aan te raken, vaak 
in een kosmisch perspectief. Astronomisch onderzoek 
heeft ook esthetische en emotionele dimensies. Het 
handelt over onze kosmische roots, onze plaats in tijd 
en ruimte, de oorsprong van het heelal, sterrenstelsels, 
sterren, planeten, de atomen en moleculen van het leven.
Artist Talk in het kader van een jaarproject binnen het 
stadsfestival BIG BANG 2021, resulterend in een expo in 
mei in SLAC
Talk: NL, gratis
Deze Artist Talk kadert in Let’s Talk Leuven.  
https://letstalkleuven.be

ART TALK: Prof Thomas Hertog
Woensdag 9 december om 19.00u, Foyer SLAC

Thomas Hertog (°1975, BE) is hoogleraar aan het 
Instituut voor Theoretische Fysica van KU Leuven. Hij leidt 
er het onderzoek naar de relatie tussen de oerknal en de 
snaartheorie met daarbij de overweging dat begrippen 
als ruimte en tijd hun betekenis verliezen. KU[N]ST 
Leuven zal voor het stadsfestival BIG BANG 2021 nauw 
samenwerken met professor Thomas Hertog.
Art Talk in het kader van het stadsfestival BIG BANG 2021
Talk: NL, gratis

Sculpture Exchange  
Voorjaar 2021
Sculpture Exchange is een project dat uitgaat van 
het SMAK, onder leiding van Hidde van Schie, in 
samenwerking met blinden en slechtzienden van St Rafael 
Gent, enkele kunstenaars van Nucleo en studenten graad 
3 volwassenen olv Anneleen Pruvoost van SLAC Leuven. 
De samenwerking vertrekt vanuit de expo 
“Correspondances” van Ronny Delrue, waarbij 
kunstenaars, studenten met een visuele beperking en 
studenten SLAC vanaf januari tot juni 2020 met elkaar 
corresponderen in de vorm van sculpturen. 
De werken worden in het paviljoen van het SMAK 
tentoongesteld en komen daarna naar SLAC.

Project Graad 1 & 2  
(6 - 12 jarigen)
Februari - maart 2021


