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Kunstroute vervangt opendeur: cursisten
Academie stellen tentoon 'in hun kot'

Nina Aalman, eerstejaars specialisatie keramiek, poseert bij haar werk.

Omdat de jaarlijkse opendeurdag door de coronamaatregelen niet kan doorgaan,

organiseert de Academie voor Beeldende Kunst op 20 en 21 juni 2020 de

kunstroute Reflector. Zo’n 120 cursisten, jong en oud, stellen hun werken tentoon

achter hun raam.

Terugblik

Traditioneel organiseert de Academie voor Beeldende Kunst in juni een opendeurdag, maar dat

lukt dit jaar logischerwijs niet. Als alternatief is er daarom Reflector, een kunstroute doorheen

de stad. Zo'n 120 cursisten stellen hun werk thuis achter hun raam tentoon. De naam Reflector

verwijst naar een afspiegeling van wat in de Academie gebeurt, maar ook naar het reflecteren,

achteromkijken naar het traject dat de leerlingen het afgelopen schooljaar aflegden.

⏲



'De Academie voorziet, voor haar toonmoment, een sterk en coronaproof
alternatief. Deze kunstroute maakt de kunst van de cursisten overal in de stad
aanwezig en kan misschien zelfs een toevallige passant inspireren. Dit zal
zeker heel wat toekomstige cursisten overtuigen om zich in te schrijven.'
— Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Aan de hand van een wandel- en fietskaart kan men op 20 en 21 juni zelf een parcours

uitstippelen doorheen de stad. Op de kunstroute ontdekken voorbijgangers zowel het werk van

kinderen en jongeren als van volwassenen, in verschillende disciplines: schilderkunst,

beeldhouwkunst, grafiek, tekenkunst, keramiek, animatie, fotografie, illustratie, enzovoort.

Twee nieuwe opleidingen

De Academie voor Beeldende Kunst biedt komend schooljaar ook twee nieuwe ateliers aan.

Volwassenen kunnen de opleiding ‘oriëntatie’ volgen in het Museum voor Schone Kunsten

(MSK). Naast technische kennis krijgen ze er inspiratie aangereikt aan de hand van de werken

in het museum. Jongeren kunnen dan weer terecht in een nieuw atelier in jongerencentrum

Minus One. Ze maken er kennis met een brede waaier aan materialen en technieken.

Inschrijven voor een opleiding aan de Academie kan nog tot en met 30 september.

Contact

Sofie Rédelé, kabinet schepen Decruynaere, gsm 0473 54 13 45, e-

mail sofie.redele@stad.gent

Kato Vanpoperinghe, Academie voor Beeldende Kunst, gsm 0473 50 70 22, e-mail

kato.vanpoperinghe@onderwijs.gent.be (ook voor interviews met leraar of cursist)

Bevoegd

Alle info over de kunstroute, opleidingen en inschrijvingen

Alle info over het stedelijk deeltijds kunstonderwijs in Gent

mailto:sofie.redele@stad.gent
mailto:kato.vanpoperinghe@onderwijs.gent.be
https://www.academiegent.be/
https://stad.gent/nl/onderwijs-kinderopvang/scholen/overzicht-van-de-scholen-gent/stedelijk-deeltijds-kunstonderwijs


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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Elke Decruynaere
Schepen van Onderwijs, Opvoeding, Gezinsbeleid, Outreachend Werk en Jeugd, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 78, e-mail schepen.decruynaere@stad.gent
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