
In het atelier Grafiekkunst maak je kennis met de traditionele en hedendaagse 
druktechnieken, en verken je de plastische mogelijkheden van grafiek. De initiatie van diepdruk, 
hoogdruk, vlakdruk en zeefdruk schept tijd en ruimte om te experimenteren met diverse 
grafische methodes. Al doende ontdek je hoe je je plastische en grafische interesses kan 
ontwikkelen. We ervaren de verwondering tijdens het krassen, snijden of belichten van 
tekeningen of fotografische beelden, en we experimenteren volop met het onverwachte 
samenspel van materiële mogelijkheden en toevalligheden.  
Als docent Grafiekkunst deel ik mijn artistieke en technische expertise met de studenten. Het 
grafische medium wordt in de opleiding vanuit verschillende invalshoeken benaderd. De 
techniek, het materiaalgebruik en de beeldopbouw starten vanuit eenvoudige toepassingen en 
evolueren naar een reeks grafische transformaties. De studenten tasten bijvoorbeeld de 
mogelijkheden van figuratie en abstractie af. De relevantie van diverse beeldaspecten wordt 
bekeken: vormelijke details, contrastwerking, compositie, kleurimpressie, schriftuur, ritme en 
dieptewerking. Ook een montage, collage of een vrije interpretatie naar een thema kan zich 
integreren in een grafisch werk. In het atelier Grafiekkunst ontwikkel je gaandeweg een eigen 
beeldtaal, een eigen grafische stem.
Tijdens de lessen Grafiekkunst reflecteren de studenten over de ervaringen die hen raken en er 
voor hen toe doen. De feedback-gesprekken zorgen voor een vruchtbare voedingsbodem en 
vormen, door samen te spreken over hedendaagse en klassieke kunst, een artistiek 
referentiekader. 
Je kan in de maand september éénmalig een gratis proefles volgen in het atelier grafiekkunst 
van Hilde Van Der Beken, op maandag- en dinsdagavond aan d’Academie beeld Sint-Niklaas. 
Kom gerust eens langs voor een gesprek en laat je verleiden tot de fascinerende wereld van 
grafiek!

                           

MA AV - DI AV : 18.00 u. – 22.30 u. : 10 u. per week                       

Docent Grafiekkunst : Hilde Van Der Beken

Inschrijven kan van 19 juni tot 30 september 2021
Gratis proefles in september

D’Academie beeld Sint-Niklaas : Boonhemstraat 1, 9100 Sint-Niklaas
Tel. 03 778 38 70

                   


