
Leerlingen SKI en Sint-Lucas maken nieuwe
draak voor De wereld van Kina

Deze week ging in De wereld van Kina met Drakina een vakoverschrijdende
projectweek door voor de leerlingen van het Stedelijk Secundair Kunstinstituut en
Kunsthumaniora Sint-Lucas. De leerlingen van de tweede graad werkten de hele
week rond het thema 'draken'. Een van de resultaten van de projectweek is een
levensgrote zeedraak die een plaatsje zal krijgen voor de ingang van het museum
op het Sint-Pietersplein.



36 leerlingen namen deel aan Drakina. Samen bezochten ze De wereld van Kina en de
STAMexpo 'Draken', kregen ze levende leguanen te zien en gingen ze met hun
schetsboek op ontdekking in de museumzalen. Al die indrukken verwerkten ze in
individuele artistieke opdrachten en een collectieve opdracht: een nieuwe draak voor De
wereld van Kina. De leerlingen kregen daarbij hulp van Matt Reeve, een 'arts educator'
uit Norwich, van wie enkele drakenkoppen te zien zijn in de expo in het STAM.

'De wereld van Kina en kunst hebben met elkaar gemeen dat ze ons met
verwondering naar de wereld laten kijken. Het project 'Drakina' brengt het beste
van beiden samen.'

— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 258.000 inwoners en 74.000
studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.

De nieuwe zeedraak zal binnenkort aan de ingang van het museum geplaatst worden.
Op de grasperken voor De wereld van Kina: het Huis staan nu al twee 'levensgrote'
draken, een luchtdraak en een landdraak. Die zijn het resultaat van de vorige Drakina-
week in 2012. De projectweek werd toen georganiseerd in het kader van Shaping24, het
Europese project waarin Gent en Norwich hun cultureel erfgoed in de kijker zetten. Want
zowel Gent als Norwich zijn onlosmakelijk verbonden met draken.

Dit initiatief was een samenwerking tussen de wereld van Kina en het STAM. De expo
‘Draken’ loopt nog tot en met 28 mei 2017.

Informatie
De wereld van Kina: het Huis, tel. 09 244 73 73, e-mail kinahuis@stad.gent

Joke Gezels, Educatieve Diensten, tel. 09 242 48 32, e-mail joke.gezels@stad.gent

Bevoegd

Mevrouw Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding en
Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent,
tel. 09 266 50 78, e-mail:
schepen.decruynaere@stad.gent
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Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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