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Atelier IN.ZICHT

Vierde graad
5 jaar vanaf 18 jaar I 8u/week

Specialisatie
2 jaar | 8u/week

Ben je heel erg gedreven door het werk waar je nu 
mee bezig bent, maar ben je er nog niet helemaal 
aan toe om je ‘terug te trekken’ in een eigen atelier? 
Misschien ben jij dan de geschikte student om in te 
stappen in de gloednieuwe richting Atelier In.Zicht. 

In dit atelier rekenen we erop dat de student autonoom 
kan werken, over de nodige technische bagage be-
schikt en in staat is zichzelf te ontwikkelen – uiteraard 
in dialoog met medestudenten en de leerkracht. Er 
worden geen opdrachten gegeven: het vertrekpunt is 
jouw werk. 

In deze klas is ‘oeuvre’ een sleutelwoord. We proberen 
ons eigen werk beter te begrijpen, zoeken de samen-
hang doorheen de jaren – terugkerende thema’s en 
patronen of manieren van denken – en pogen die te 
formuleren. Dit ‘hardmaken’ van onze intenties en re-
alisaties gebeurt in klasverband.

In dit atelier zal de taak van de leekracht er voor-
namelijk uit bestaan aansluiting te vinden bij de stu-
dent en hem of haar te coachen naar inzicht in eigen 
werk en naar potentiële perspectieven. Onlosmakelijk 
verbonden met deze reflectie is de verhouding tot de 
hedendaagse kunstwereld – oeuvres van (levende) 
kunstenaars, tentoonstellingen in musea en galerieën, 
beschouwende teksten – en tot de wereld waarin we 
leven tout court.

Voor iedereen met een passie voor de eigen zoektocht, 
met een open blik naar andere disciplines toe en met 
een interesse voor de hedendaagse kunstwereld. 


