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EDITO
De Nieuwsbrief is al aan een tiende editie toe en heeft een nieuw formaat en aangepaste vormgeving gekregen. Nieuwsbrief #10 geeft het atelier digitale kunst extra ruimte.
Zoals ik al schreef in het eerste Edito ‘…we willen met onze vormgeving, beelden en teksten voortdurend in onderzoek gaan, deze beelden zijn niet altijd ‘af ’, ze tonen
momentopnamen, beeldend onderzoek en sporadisch het einde van een creatief proces. Net zoals in
de teksten tonen we met beelden wat er onderweg gebeurt, waar we mee bezig zijn. De Nieuwsbrief
toont een prikkelend beeld dat stof tot nadenken biedt en wil inspireren tot nieuwe beelden…’.
We willen u nog altijd prikkelen en informeren, terugkijken en vertellen wat komt, vragen en mogelijke antwoorden uiten, resultaten van het artistieke en pedagogische onderzoek tonen en duiden,
en de ontwikkeling van onze visies delen.
De lancering van Nieuwsbrief #1 in januari 2009 was voor ons een belangrijk moment in het proces
naar een sterkere interne communicatie en ook naar een actieve deelname en communicatie met de
culturele wereld en de maatschappij buiten SLAC. Sindsdien hebben we met het team van docenten
en pedagogische coördinatoren SLAC/Academie Beeldende Kunst nog meer op de kaart gezet, op
de eerste plaats door voortdurend te blijven werken aan een steeds evoluerend en degelijk deeltijds
kunstonderwijs. De verschillende ateliers, van jong tot oud, toonden dit proces en de resultaten via
tentoonstellingen en projecten binnen en buiten SLAC.
Onze reeks lezingen en voordrachten door hedendaagse kunstenaars, critici en theoretici, georganiseerd en gestimuleerd door het team van de pedagogische coördinatie, vormen al een indrukwekkende lijst. Deze lezingen, in SLAC en intussen ook in samenwerking met Museum M, zijn een
verbreding en een aanvulling van onze ateliers, een middel om de actuele kunstscène in SLAC te
introduceren, discussies los te weken en geïnteresseerde bezoekers over onze drempel te krijgen.
Ik durf zelfs te stellen dat we al ‘volgers’ van onze lezingen en activiteiten hebben, naast eigen studenten en docenten.
Het‘ Mission statement’ uit de eerste nieuwsbrieven is nog actueel en zal mee evolueren de komende
jaren. SLAC/Academie Beeldende Kunst heeft de voorbije jaren de samenwerking met verschillende
partners uit zowel de culturele wereld als andere onderwijspartners, de academische wereld en sociale sector versterkt via vele projecten en tentoonstellingen. Museum M is een heel belangrijke partner, waarbij de samenwerking nog voortdurend in evolutie is. En het ‘stationsproject’ waarbij onze
jongeren gedurende de voorbije 3 jaren aan de ingang van het tijdelijk stationsgebouw wisselende
beelden toonden over hun artistieke en maatschappelijke visie op de Belgische spoorwegen, is een
heel geslaagd voorbeeld van ‘ kunst in de publieke ruimte’ in samenwerking met NMBS Holding.
Regelmatig toont SLAC artistiek werk van docenten zoals tijdens de voorbije tentoonstelling ‘Teken.
EN’ in de kapel van de Romaanse Poort. De wisselwerking kunstenaar- docent laat zich ook voelen
binnen de werking van de ateliers.
We kunnen nog verbeteren in onze communicatie via deze Nieuwsbrief. Daarom is uw reactie ook
belangrijk. Onze activiteiten kan u volgen via Facebook.

Artist Talks/Art Talk/SLAC Talk

INTERVIEW
BEWEGENDE BEELDEN

JAPAN

Een gesprek met Beatrijs Albers en Jan Missotten
1. Geven en nemen

Marc Horemans: Beste Beatrijs en Jan ik wil met jullie spreken over de werking
van jullie atelier. Ik wil graag starten met de vraag hoe jullie de combinatie doceren en het uitoefenen van een eigen kunstenaarspraktijk ervaren. Lopen die
praktijken door elkaar? Reiken jullie de studenten dingen aan en krijgen jullie ook
iets van hen terug? Houden jullie beide praktijken eerder gescheiden?
Beatrijs Albers: Op de eerste plaats komt het aanreiken van dingen. In het verlengde van het aanbieden ervaar ik wel dat ik nieuwe visies opdoe via de gesprekken met de studenten en dat dat wat ik reeds met krijtlijnen bedacht helderder
wordt. Het trachten te verwoorden van ideeën zorgt ervoor dat mijn opinie en
visie, die ik niet zelden onderzoek binnen mijn eigen werk, scherper worden.
Daarnaast is de alertheid om nieuwe impulsen op te sporen en door te geven
belangrijk voor mij. Dikwijls gebeurt dat in samenspraak met Jan of andere collega’s. Ik spreek eerder impliciet over mijn eigen praktijk. De vragen die ik binnen
mijn eigen werk stel geef ik wel door aan de studenten. Ik vind deze vraagstelling
belangrijker dan te spreken over mijn specifieke thematiek. Wat mij interesseert
binnen de hedendaagse kunst stroomt door naar de studenten, maar ook andersom nodigen wij de studenten uit om hun persoonlijke invloedssferen mee te
delen. Dat is wat je misschien bedoelt met geven en nemen.
Jan Missotten: Ik wil hier op inpikken want voor mij is die wisselwerking met de
studenten heel belangrijk. Idee en techniek komen hier samen aan bod. Het technische is binnen onze richting, en ook in het atelier fotografie waar ik doceer, een
belangrijk onderdeel omdat het zich zo snel ontwikkelt.
M: Ik had daarnet al even aangekaart hoe jullie de eigen praktijk betrekken in
de les. Vertellen jullie ook over de ontwikkeling van het werk, het ruwe en het
onvolmaakte karakter ervan? Misschien zelfs om tot onvoorziene oplossingen te
komen?
B: Ik vind dit wel het overwegen waard. Maar ik ervaar toch een mate van schroom
en heb dan de idee dat ik mezelf te zeer opdring.
M: Komt de methode van hoe je werkt en onderzoek pleegt aan bod?
B: De manier van werken aan mijn projecten verschilt nogal, afhankelijk van
de context. Er is wel een soort rode draad. Zo start mijn werk met een heleboel
opzoekingen en vind ik het collectieve samenwerken belangrijk. Het overleg met
collega kunstenaars is bijvoorbeeld iets wat ik promoot in het atelier. Jan en ik
geven ook heel bewust opdrachten die het samenwerken impliceert. Wanneer
onze studenten individueel hun werk ontwikkelen maken we hun attent op wat
er buiten hun denkkader plaatsvindt. Nieuws omtrent tentoonstellingen, het verschijnen van een interessant boek, lezingen, dat wordt hen frequent meegedeeld.
Het is niet zozeer een norm om les te geven, maar binnen ons atelier vinden we
de ruime horizon, dat wat buiten de academie gebeurt van groot belang. Jan en
ik gebruiken binnen onze lessen ook intens de sociale media om hen in te lichten
over wat rondom ons plaatsvindt.
J: Ik stel toch ook vast dat ons medium het individuele proces in de hand werkt.
Het scherm, de computer, die heel specifieke workflow zorgt ervoor dat het individuele haast vanzelfsprekend is. Het is een één op één verkeer. Probeer maar
eens samen voor een scherm te zitten. We proberen dat één op één verkeer wel
te doorbreken.
B: Ja, bijvoorbeeld door onze projecten en participatie aan tentoonstellingen. Dan
moet de samenwerking en uitwisseling wel gebeuren.
M: Is ‘het presenteren’ binnen jullie richting dan de ultieme teaser om collectief
na te denken en samen iets te verrichten?
B: Ja maar presenteren beperkt zich niet tot de accrochage. Het start bij gesprekken omtrent het doel van de tentoonstelling. Ons medium noodzaakt een grondige
voorbeschouwing. We hebben de problematiek van de ruimte, de duisternis, de
vele schermmogelijkheden, de dragers,… Iedere ruimte is bij ons een nieuwe uitdaging en we dienen daar echt grondig met zijn allen over te praten.
J: Ik ervaar dat de samenwerking ook op dit vlak niet immer vlot verloopt en er
is toch steeds die kleine ergernis van ‘dit kon beter’. Ik denk dat het ook iets met
tijd te maken heeft. Om iets werkelijk goed voor te bereiden missen we soms die
noodzakelijke extra tijd. De druk op onszelf en de studenten om te moeten presenteren lijkt me soms te hoog.
B/J: We zijn ons van die druk bewust en hebben er ook al uitwegen voor gezocht.
Onder andere met het formuleren van een heel specifieke, streng omkaderde
opdracht. De opdracht bestond uit een remake van een bestaand filmfragment.
Iedereen kreeg daarin een specifieke taak. Hiervan hebben we geleerd.
M: Vanuit de eigen ervaring ben ik van mening dat de concrete opdracht goed
werkt maar soms op weerstand stuit vanwege de obscure overtuiging dat het de
artistieke vrijheid belemmert. Anderzijds, en dan kom ik terug op de openingsvraag, kan ik hiermee dankzij de tussentijdse resultaten goed inspelen om zelf
nieuw materiaal op te zoeken. Dus het geef en neem principe wordt hier bepaald
door wat de studenten tonen. Werkt voor jullie de strikte omkadering van een
opdracht beter dan een zogenaamde ‘open’ opdracht?
B: Het is wel zo dat het structureren van een opdracht helpt om tot een concreter
parcours en werk te komen.
2. Over het tonen van bewegende beelden
M: Een pertinente vraag is voor mij: hoe toon je bewegende beelden? Welke
mogelijkheden tasten jullie af? Via de tentoonstellingsruimte, het internet, de
publicatie?
B/J: Dat is bij ons een permanent gespreksonderwerp. In de academie bijvoorbeeld zijn de mogelijkheden om bewegende beeldende tonen ronduit ondermaats.
We beschikken er tot nu toe niet over de praktische mogelijkheden om de werken
van onze studenten optimaal te tonen. Misschien is het een uitdaging om met die
beperking te werken en dat trachten we ook te doen. Zo werken we bijvoorbeeld
dikwijls met stills of met kleine beelddragers. Ook de theoretische verdieping omtrent het tonen komt in onze lessen veel aan bod. We nodigen regelmatig iemand
uit om het hierover te hebben en we bekijken tentoonstellingen van kunstenaars
die met deze problematiek omgaan.
M: Het lijkt me toch dat ‘het zichtbaar maken’ van digitale beelden echt wel makkelijk is via de sociale media; allerhande blogs, youtube,…

REVIEW

J: We hebben binnen ons atelier iemand die zich daar sterk op focust en die werkt
aan een website waarop de resultaten van ons atelier zichtbaar zijn. De vraag is
natuurlijk of het aantal bezoekers van zulk een platform echt wel hoog is.
B: Ik heb de indruk dat die mogelijkheden erg vluchtig zijn en dat je het dynamisch moet houden en dus regelmatig moet bijwerken en updaten. Dat vraagt
veel energie en toewijding. Naast het grote voordeel van vele mensen te kunnen bereiken, dus inderdaad een grote ‘zichtbaarheid’ te verkrijgen, blijft het als
middel om iets goed te tonen beperkt. Ik zie vooral een ontzettend verlies aan
kwaliteit. Nu, dankzij dit gesprek lijkt het me wel een goed idee om hier specifiek
rond te werken en nét te vertrekken van de (beperkte) mogelijkheden om een
werk voor het internet als medium te ontwerpen en echt vorm te geven. Dat is
veel meer dan alleen maar tonen van wat je hebt.
J: Ja, het zich echt gaan specialiseren in het optimaal tonen op internet lijkt me
heel relevant. Het werk als het ware gaan afstemmen, zelfs gericht gaan registreren, met in het achterhoofd de specifieke drager. Zo komen de beelden niet los
staan van het medium waarop ze getoond worden. Ze moeten ermee versmelten.
B: De manier waarop we nu meestal werken is een constante relatie tussen beelddrager, ruimte, eventueel tekst en een kleine publicatie. Dit is moeilijk te reduceren tot beelden op zich zoals ze op youtube verschijnen. We hebben dus een ander
richtpunt nodig om beelden ook een context mee te geven.
M: Jullie stellen ook kleine publicaties voor, nu volgt jullie platform in deze Nieuwsbrief; hoe staan jullie tegenover het bewegende beeld en de gedrukte vorm?
Persoonlijk vind ik zeer zelden catalogi waarin die relatie werkt. Kunnen we ‘het
gedrukte’ voor bewegende beelden niet eenvoudigweg overslaan?
J: Neen, Ik vind dat bijvoorbeeld het flipbook (een reeks afbeeldingen die zodanig
aan elkaar vast zijn gemaakt dat de illusie van beweging kan worden gecreëerd
door de afbeeldingen snel door te bladeren) wel goed werkt.
B: Neen, ook voor mij is het steeds een strijd maar die weegt niet op tegen het
plezier om met een boekje bezig te zijn. Hoe vertaal ik een tijdsverloop naar een
moment? Het boek zelf zorgt dan weer voor het rekken van dat moment door het
bladeren tussen de verschillende pagina’s. Natuurlijk is het wel zo dat de technische mogelijkheden vandaag in een wip een hoog resolutie beeld kunnen maken
van een still uit een film, maar dat maakt voor mij het boek als medium nog niet
overbodig. Een grotere bekommernis is dat door die ontzettend hoge kwaliteit het
niet meer te achterhalen valt of het hier gaat om een still uit een film of een foto.
Iets wat dertig jaar geleden nog ondenkbaar was. Hier trachten we ook telkens
weer antwoorden op te vinden. Door bijvoorbeeld de beelden als reeks te presenteren of hun drager mee te tonen.
M: Is tekst een hulpmiddel, kan tekst relateren, kan tekst binden?
B: Ik vind tekst een belangrijke factor, maar het is o zo moeilijk om er meer
aandacht aan te schenken. Hoewel tekst alomtegenwoordig is in de hedendaagse
beeldcultuur blijft de drempel voor de studenten hoog. Sommige studenten gebruiken wel het verbale in hun video’s.
M: Is het niet zo dat beelden in gedrukte vorm uitnodigen tot een soort lezen, verwant aan het gedrukte woord? Kom je niet dichter bij de schriftuur van het beeld?
B: De participatie (zowel fysiek als mentaal) is bij het kijken naar bewegende
beelden inderdaad groot. In gedrukte vorm ontstaat meer afstand en ga je meer
over tot de attitude van het lezen. De betrokkenheid is anders. Bij het ontberen
van het geluid en het ruimtelijke gevoel koppelen zich een aantal belangrijke gegevens los en kom je in een intiemer kader terecht. Je gaat mee in het beeld zoals
je meegaat in het verhaal van een boek.
J: Ik zou dit nog eens graag als oefening zien, die relatie bewegend beeld en
drukvorm. Niet zozeer om tot een eindresultaat te komen dat weer onmiddellijk
getoond moet worden, maar wel vanuit de idee om dingen te ontplooien, echt te
praktiseren zonder te snel de vele mogelijkheden over te slaan wegens tijdsdruk.
Al te vaak staat dat wat we doen in dienst van het tonen. Hierdoor slaan we stappen over en is er geen tijd voor terugkoppel momenten. Ik denk dat we soms iets
kieskeuriger mogen zijn en niet met alles hoeven te participeren.
M: Dus de druk, het teveel aan toonmomenten zorgt voor een tekort aan aandacht
om te reflecteren?
B: Ik kan Jan hier perfect in volgen. Er rest ons dikwijls te weinig tijd om onze
projecten in detail te documenteren en te evalueren. Daarom missen we af en toe
materiaal om lessen te trekken naar de toekomst.
M: Is tonen dan een obsessionele gedachte geworden? Misschien in het geloof dat
dit helpt om ruchtbaarheid te geven aan de richting?
B: De vraag is: werkt dit wel? Is het wel zo dat veel tonen leidt naar meer ruchtbaarheid? Het was voor mij althans zelden de drijfveer om tot tonen over te gaan.
J: Misschien vallen sommige tentoonstellingen te vroeg en zijn er teveel. Ik denk
hier bijvoorbeeld aan de voor mij meest interessante tentoonstelling binnen de
academie: ‘Proces’.
B/J: We moeten wel concluderen dat binnen de media die we doceren steeds het
tonen vervat zit. We moeten van meet af aan denken aan hoe ga ik dat tonen.
Vanwege de technische aanpak, de beeldgrootte, de dragers om die beelden later
te tonen,… Anderzijds vinden we het ook wel nodig om studenten te confronteren
met deadlines. Het behoort tot de hedendaagse kunstpraktijk. Het stimuleert ook
wel om te werken. Dus ja, we blijven tonen maar het mag meer afgewogen in de
toekomst.

CV atelier digitale kunst: februari 2013, deelname ARTEFACT festival in Het Depot // Juni
2012, Time Lapse registratie Sol LeWitt tekeningen en fotoreportage ‘the making of…’, Museum M // mei 2012, WITh!, video-installatie in samenwerking met SLAC/conservatorium
// september 2009, tiMelapse, Museum M, video-installatie over de bouw van het museum
// februari 2008, deelname aan Kulturama 2008 met video-installaties ‘Burning History’ en
‘[ BLOCK 3] WALL TO WALL’ // februari 2007, deelname aan Kulturama 2007 met ‘Satirade
#840 VEXATIONS’, in samenwerking met Gilbert Huybens, Cypres Galerie // maart 2006,
video-installatie in samenwerking met kunstenaar Milica Tomic, Bib Tweebronnen.

ART TALK #3

Een artistiek project in Japanse sfeer met beeldend
werk van 1218 kinderen van de lagere graad. De
tentoonstelling liep van 31 januari t.e.m. zaterdag
2 maart.

Bart Verschaffel: dinsdag 12 maart in SLAC.

Toonmoment M-ATELIER

M-ATELIER is er voor jongeren vanaf 18 jaar die hun
kunstpraktijk willen onderzoeken. M-ATELIER is een
initiatief van M in samenwerking met SLAC/Academie Beeldende Kunst Leuven.
Het toonmoment liep van donderdag 14 maart t.e.m.
zaterdag 13 april in SLAC.

Foto JAPAN: Roger Seldeslachts

SLAC TALK #3

Joris Ghekiere: donderdag 21 februari in Museum M.

Teken.EN
Artemisia Ghentileschi, Judith en Holofernes,
olieverf op doek, 1611

Een tentoonstelling van en door leerkrachten van
SLAC/Academie Beeldende Kunst in de Kapel Romaanse Poort van vrijdag 26 april t.e.m. zaterdag
18 mei.
Naar aanleiding van de tentoonstelling verscheen
een catalogus met een tekst van Ronny Delrue.

TYPOXY

Een letterfestival door de studenten van het atelier
Reclamekunst van 14maart t/m 30maart

Joris Ghekiere

SLAC TALK #4

Vincent Geyskens: donderdag 2 mei in Museum M.

De Kleren van de Keizer

De leerlingen lagere graad van het filiaal Bierbeek
o.l.v. klas Annie Lambrechts lieten zich inspireren
door het sprookje ‘De kleren van de keizer’.
De werken werden getoond in cultuurcentrum De
Borre van 11 maart tot 16 april.

Nathalie Schijns

De Centrale Werkplaatsen

Op zondag 5 mei organiseerden de stad Leuven,
het AGSL en verschillende partners, waaronder
SLAC, samen voor de eerste keer Centrale Werkplaatsen op zondag.

Vincent Geyskens

AGENDA

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

Openatelierdagen

Openatelierdagen in de ateliers lagere graad filiaal
Holsbeek op woensdag 15, vrijdag 17 en zaterdag
18 mei.

PLOOI

Een tentoonstellingsproject door de studenten hogere graad, specialisatiegraad en middelbare graad
volwassenen.
De tentoonstelling loopt nog tot t.e.m. zaterdag 8 juni.

the World as I found it

Groepstentoonstelling weekendatelier fotokunst.
Wat is de vertelkracht van gevels als grens tussen het
openbare en privéleven? Welke sporen laat het bewegende lichaam na? Hoe beleef ik de schaamte om mijn
‘anders’ zijn? Deze vragen zijn enkele van de uitgangspunten die aan bod komen in de tentoonstelling ‘The
World As I Found It’, een groepstentoonstelling waarin
de vierde- en vijfdejaarsstudenten digitale fotokunst
o.l.v. docent Johan Mangelschots elk een vrij gekozen
project voorstellen.
De wisselwerking tussen de waargenomen werkelijkheid en persoonlijke gevoelens, fascinaties of bedenkingen loopt als een rode draad doorheen de getoonde
werken.
Danneels Caroline, Decort Daniël, Driessen Geert,
Jacobs Rudi, Lambrechts Kris, Lissens Lieve, Seghers Sandra, Seldeslachts Roger, Steenssens Katrien,
Van Der Linden Stijn, Van Landschoot Lieven, Vanhove Hilde, Vrolix Erik, Willems Daniel.
www.theworldasifoundit.be   
Opening op zaterdag 22 juni om 18.00u.
Tentoonstelling zaterdag 22 juni 14.00 tot 19.00u en
zondag 23 juni 14.00 tot 19.00u.
Capricorn Venture Partners n.v.
De Jonge St. Jacob, Lei 19/1, 3000 Leuven.

Opendeurdagen

Vrijdag 21 juni: 14.00 tot 21.30u.
+ proclamatie om 19.00u.
Zaterdag 22 juni: 14.00 tot 19.00u.
Zondag 23 juni: 14.00 tot 19.00u.
Inschrijvingen tijdens de opendeurdagen van 14.00
tot 18.30u.

Cis Van Nijverseel

Open Atelier Weken

Van maandag 9 t.e.m. maandag 30 september kan
men alle ateliers bezoeken tijdens de lesuren. Meer
info over de lesuren en inschrijvingen op www.slac.be

SLAC TOONT

Opening dinsdag 10 september om 19.00u
Tentoonstelling van woensdag 11 september t.e.m.
zaterdag 26 oktober.

Carte Blanche

“PLOOI” Annik Leliaert

Tentoonstelling met werk van de studenten van het
Vakoverschrijdend Atelier.
Opening donderdag 14 november om 19.00u.
Tentoonstelling van vrijdag 15 november t.e.m. zaterdag 21 december.

ARTIST TALK #5

in SLAC: Ronny Delrue
donderdag 30 mei om 19.00u in zaal ARTRIUM in SLAC

Kunstverkoop

‘parts-01’ Katrien Steenssens
Ronny Delrue

Werkjes van de leerlingen van de lagere graad worden verkocht ten voordele van de MikumiKids Association Tanzania.
Vrijdag 29 november
Slothappening Mikumikids door SLAC/ conservatorium om 20.00u in zaal Minnepoort.

KIJKEN & VERLANGEN

KIJKEN & VERLANGEN is een tentoonstelling door
Griet Vanhumbeeck.
Griet studeert af aan het Vakoverschrijdend Atelier.
De expositie toont foto’s en video’s over mensen die
in een sprookjeswereld lijken te leven. KIJKEN & VERLANGEN is een uitnodiging om de wereld te bekijken
met ogen groot van verwondering. Om schoonheid
en betovering te vinden in een onttoverde wereld.
Tegelijk is er het volwassen besef dat sprookjes niet
bestaanen er overal dreiging schuilt.
Opening op woensdag 12 juni om 19.00u
Tentoonstelling van donderdag 13 juni t.e.m. zaterdag 29 juni.
Woensdag t.e.m. zaterdag van 14.00 tot 18.00u
Kapel Romaanse Poort, Brusselsestraat 63, 3000
Leuven

‘Signalblau’ Lieven Van Landschoot

SLAC/Academie Beeldende Kunst
Dirk Boutslaan 60-62 3000 Leuven
Openingsuren: ma-vr: 9-21.30u - zat: 9-18u
Op zon- en feestdagen gesloten

www.slac.be

‘The garden’ Griet Vanhumbeeck

Colofon
V.U. Annemie Verbeek, Zijpstraat 7, 3220 Holsbeek
Kernredactie: Beatrijs Albers, Marc Horemans, Luc Huysman,
Patrick Vranckx, Annemie Verbeek, Quinten Ingelaere.
Vormgeving: Atelier Reclamekunst SLAC o.l.v. Patrick Vranckx
& Kristel Geukens
Druk: Acco Leuven
Beeld cover: atelier Digitale kunst
Beeld Poster: ‘The Boat’ Jim Nijs atelier Digitale kunst

