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CINEMA 3

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

Mira Borghs en Nima Nilian Booscheri, Mossmask

ARTIST TALK: Virginia Tassinari

november 2020
Lezing in het kader van het jaarproject
‘ECOLOGY after/beyond NATURE’
en Let’s Talk Leuven

REVIEW

Jeugdboekenmaand Holsbeek

maart 2020
Project door de leerlingen graad 1 & 2,
filiaal Holsbeek met als thema Breughel

PROCES

januari 2020
‘Work in progress’
door de ateliers graad 4 en specialisatie

BOZE WOLF expo

februari - maart 2020
Project in de borre
door de leerlingen graad 1 & 2,
filiaal Bierbeek

Krista Thomas, Really…are we going to cook ourselves
Paul De Keyser, I AM

Francis Vranckx, Beuk 1 & 2

Martine De Flander, four seasons 2/4

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

Shuktara Momtaz, OOO

Toon Van den Brempt, Black foldings

Marc Vankeirsbilck, Flanders Fields 2050

Dieter Platel, TREE MACHINE / FRUIT GUN

Martine De Flander, sun soundwaves 1 & 2

Laurence Durieu, Een namiddag in 2050

AGENDA

Agenda onder voorbehoud van corona veiligheidsadviezen.
Beperkte toegang tot SLAC. Meer info en data kan u vinden op www.slac.be.
Alle tentoonstellingen en evenementen gaan door in SLAC tenzij expliciet anders vermeld.

PLATFORM

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.

Sculpture Exchange
Voorjaar 2021

ARTIST TALK: Katrien Kolenberg
Donderdag 12 november, SLAC

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

ECOLOGY after/beyond NATURE
Oktober

Katrien Kolenberg (°1974, BE) is sterrenkundige en
kunstenaar. Kunst en wetenschap zijn in continue
interactie in haar leven en werk. Het fenomeen tijd
fascineert haar van jongs af aan in al zijn aspecten. In
artistieke expressie en creatie tracht Katrien Kolenberg
het kosmische perspectief te vatten en uitdrukking te
geven aan (onze) vergankelijkheid en aan hoe dingen,
mensen, wezens met elkaar verbonden zijn. Katrien
Kolenberg werkt aan KU Leuven en UAntwerpen.
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, inschrijven via slac.be
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.

Deze Artist Talk kadert in Let’s Talk Leuven.
https://letstalkleuven.be

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.

STAPELS

Project Graad 1 & 2 (6 - 12 jarigen)

Opening woensdag 3 februari om 15.00u
Tentoonstelling van donderdag 4 februari t/m
zaterdag 6 maart

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

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

© Denitsa Todorova
Denitsa Todorova (°1984, BG/BE) werkt in Antwerpen
aan een oeuvre dat voornamelijk bestaat uit creaties
van grafiet op papier. In haar recente werk onderzoekt
ze de mogelijkheden van de abstracte tekening. Via een
eigen intensieve werkmethode creëert ze een mystieke
atmosfeer en een persoonlijke visuele vormentaal. Ze
speelt met haar grafisch werk in op de mentale ruimte
rondom ons, niet de fysieke ruimte. “Mijn werk gaat over
emoties, visuele poëzie en metafysische ideeën. Ik wil de
toeschouwers toelaten in een andere dimensie waar ze in
gedachten verloren raken en het dagdagelijkse vergeten.”
Artist Talk in het kader van Carte Blanche, een project
door de studenten tekenkunst olv Katrin Bosman,
november 2020.
Talk: Engels
Gratis, inschrijven via slac.be
Deze Artist Talk kadert in Let’s Talk Leuven.
https://letstalkleuven.be

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, inschrijven via slac.be
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