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VOORWOORDVOORWOORDCarl Segaert
doordirecteur

Dit magazine staat in teken van onze gepassioneerde leerkrachten. 
Ze verdienen het om extra in de kijker gezet te worden. Ook zij hebben net 
als wij last van deze uitzonderlijke tijden, maar ze staan er voor ons!

Jij en ik weten, goede kunstenaars-leerkrachten zijn behoorlijk geniaal.  
Ze zijn origineel, vindingrijk, durven het onvoorspelbare toe te laten, voegen 
iets toe aan de realiteit of plaatsen iets in een nieuw daglicht.  

Als directeur van een kunstacademie kan ik hen dagelijks aanschouwen.  
En je mag best weten, ik heb veel respect voor onze leerkrachten. 

Het leven van een leerkracht-kunstenaar lijkt niet makkelijk, maar wel 
enorm rijk. Het idee dat ze de uitdaging aangaan hun hart te volgen en  
doen waar ze écht voor staan. Hun leerlingen meenemen op een fantasti-
sche ontdekkingstocht, waarin interactie leidt tot veel persoonlijke verrij-
king en avontuurlijke zelfexploratie, maakt van hen bijzondere mensen.

Ze durven fouten als cadeautjes te benaderen, beginnen altijd weer aan iets 
zonder (zeker) te weten of iemand het zal waarderen.  
Ze tonen de moed, te vertrouwen op eigen inschattingen, ideeën en opvat-
tingen. Ze maken deze dynamische academie tot wat hij voor ons betekend. 

Wat zou onze academie zijn zonder al deze kunstcoaches?
Uit deze ode mag je terecht opmaken, dat ik toch wat jaloers ben zelf niet 
meer voor de klas te mogen staan. 

Veel lees- en kijkplezier.
Geniet van onze academie!

Carl Segaert

De scheppende, virtuoze en  
passionele kunstleerkracht...
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Text ie l  is  hot .  We kunnen er  n iet  naast  k i jken:  het 
aantal  winkels ,  workshops en exposit ies waar in 
stoffen de toon aangeven,  is  het  afgelopen jaar 
exponent ieel  gegroeid.  Er  is  een behoefte aan 
tastz in ,  een ver langen om uit  ons hoofd en in  onze 
handen te kruipen.  Ook in de beeldende kunsten 
v inden we verschi l lende takken van de text ie lkunst 
terug,  van borduren,  tot  breien,  naaien of  v i l ten.

Denk maar aan de succesvol le tentoonstel l ing van 
oud-leerling Klaas Rommelaere in het Textielmuseum 
van Kor tr i jk ,  waar hi j  z i jn geborduurde famil ie en 
vrienden tentoonstelde.

Getuige ook de text ie l instal lat ie  van Amanda 
Browder,  deel  van het  tentoonstel l ingsparcours de 
Tr iënnale in  Brugge vor ige zomer. 

Tal loze ar t iesten verkennen de wereld van text ie l 
en ook in  de SASK is  het  atel ier  Weefkunst  een 
vaste waarde. Zoals bi j  de meeste opleidingen van 
Deeltijds Kunstonderwijs voor volwassenen bestaat 
het atelier Weefkunst uit vi jf leerjaren en kan je twee 
special isatiejaren volgen. Het ontwikkelen van een 
beeldende taal  is  het  hoofddoel  van de ople iding 
en elk  parcours wordt  indiv idueel  begeleid.

We nemen een ki jkje. . .

ATELIER IN BEELDATELIER IN BEELD
W E E F A T E L I E R

doordoor
Lise Surmont
Lise Surmont
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Op woensdag 28 april 2021 nam leerkracht 
Hélène Borgers mij mee op sleeptouw doorheen 
het weefatelier. Tijdens deze opleiding leren lief-
hebbers van textiel een waaier aan technieken 
in de vingers krijgen, alsook wordt hun creativi-
teit voortdurend gestimuleerd. Dat er een grote 
honger is om te maken, te weven, te naaien, te 
zoeken naar vormen en kleuren, dat is meteen 
duidelijk wanneer ik een blik naar binnen werp. 

Hélène laat het werk van een aantal leerlingen 
zien, die in verschillende jaren van het traject 
zitten. Gaandeweg is duidelijk dat ze zich -van-
uit een basis aan vaardigheden en kennis in het 

eerste jaar- op een heel individuele manier ver-
der ontwikkelen. Tafels liggen vol kleurrijke dra-
den en de weefgetouwen zijn gespannen. Van 
het eerste tot en met het vierde jaar kiest elke 
leerling een afgebakend subthema en vandaar 
uit worden technieken en beeldverhaal aange-
leerd. Behalve weven komen andere technieken 
uitgebreid aan bod, zodat een kruisbestuiving 
mogelijk is en de individuele interpretatie alle 
ruimte krijgt. 
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“ D e  m o g e l i j k h e d e n 
z i j n  e i n d e l o o s .  D e 
w e e f m a c h i n e  i s  a l s 
e e n  d a g b o e k  w a a r 
e l ke  l e s  i e t s  n i e u w s 
v e r s c h i j n t .” 

Ook is te zien hoe het werk zich ontwikkelt 
vanuit de procesboeken. Elke student start aan 
het begin van het schooljaar vanuit een blanco 
boek, daarin worden collages van sfeerbeelden, 
tekeningen, ontwerpen,… opgebouwd rond een 
zelfgekozen thema. De onderwerpen zijn heel 
persoonlijk en uiteenlopend. Iemand neemt 
wolken als bron van inspiratie, terwijl een ander 
vertrekt vanuit de structuur van varens, of kijkt 
naar de kleurschakeringen van kevers. Nog een 
ander heeft een duikverleden en roept de won-
dere wereld van onderwater-naaktslakken op. 
Een ander grijpt terug naar een bevreemdende 
reeks familieportretten in de schilderkunst waar-
op behaarde gezichten te zien zijn. Daar sijpelt 
ook de fascinatie voor allerlei kanten kragen in 
door. Stuk voor stuk zijn de procesboeken als 
een tactiele vertaling van ieders persoonlijkheid, 
het zijn pareltjes die de nieuwsgierigheid opwek-
ken naar de verschillende creaties.

Tussen het weven door, wordt er gesproken over 
de betekenis van een werk; voor sommigen gaat 
dit om een heel persoonlijk verhaal zoals kokers 
van dubbele weefsels die verwijzen naar een 
gezinsstructuur waarin elk een eigen karakter 
heeft dat in de kleuren tot uiting komt. Toch zijn 
ze meer verbonden dan ze zelf zouden verden-
ken. Voor nog iemand is het weven een uiting 
van een rouwproces. Vraagstukken over de 
therapeutische effecten van creatie galmen door 
het atelier. Hier is plaats voor kwetsbaarheid en 
er heerst een open sfeer waarbij elk kan spreken 
en zwijgen. Door bij elkaar te rade te gaan, ont-
poppen nieuwe ideeën en komt iedereen uit de 
eigen comfortzone. De ene is gespecialiseerd in 
naaitechnieken of is helemaal thuis in de wereld 
van het plantaardig verven van stoffen. Zo komt 
ook het ecologisch aspect aan bod met een 
natuurlijk materiaal zoals vlas. 
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ARTIKEL: Lise Surmont

Het weefatelier in de SASK is in de ruime regio 
geprezen omwille van haar expertise. Mensen 
komen van ver om er de kneepjes van het vak 
te leren. Een voorkennis voor aanvang in het 
eerste jaar is daarbij niet nodig. Stuk voor stuk 
bestaat de groep uit heel gemotiveerde mensen, 
die elk vanuit hun eigen innerlijke drijfveer te 
werk gaan. Het proces is even prominent als het 
eindresultaat, al popelen ze om tijdens de einde-
jaarsexpo hun unieke handwerk te laten zien!
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https://www.saskbijou.be
ontdek meer weefkunst op



... 
samen kleuren

mengen.
Kunst isKunst is
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IrisIris
SalembierSalembierdoordoor
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Sinds het  n ieuwe decreet  mogen jongeren les volgen 
samen met volwassenen.  Maar z i jn  er  jonge mensen die 
les wi l len volgen samen met mensen die even oud z i jn  of 
ouder dan hun ouders? Dit  school jaar  z i jn  er  in  de SASK 6 
jongeren die deze keuze maakten.  Camil le  (16 jaar) ,  Merel 
(16 jaar)  en Noor  (17 jaar)  z i jn  er  dr ie  van.  Zi j  volgen 
dit  jaar  les in  een volwassen-atel ier.  Op z ich is  dat  a l 
b i jzonder.  En al  helemaal  omdat ze kozen voor het  atel ier 
analoge fotokunst .  Jongeren van de snapchatgenerat ie 
d ie foto’s  ontwikkelen in  de donkere kamer en dat  op 
zaterdagmorgen… Hier  wi lden we wat meer ui t leg bi j .  We 
zochten hen op in hun atel ier.

C A M I L L E ,  M E R E L  E N  N O O R 



1 7

  

“Jongeren in “Jongeren in 
volwassen atelier”volwassen atelier”

Noor is de oudste van de drie en zit al in haar 
tweede jaar fotokunst. Zij is een echte die-hard 
fan van de SASK, zegt ze zelf. Ze volgt hier les 
sinds het 1ste leerjaar. Twee jaar geleden volgde 
ze nog digitaal beeldatelier met leeftijdsgenoten. 
Die les was elke vrijdagavond, op de uren waar-
op mensen van haar leeftijd normaal uitgaan…. 
Gelukkig ontdekte ze tijdens een opendeurdag 
het atelier analoge fotokunst. Toen ze vernam dat 
ze die richting vanaf 16 jaar ook mocht volgen, 
wist ze meteen dat dit iets voor haar was. Het 
atelier analoge fotokunst was haar redding: vanaf 
nu volgt ze les op donderdagavond, gaat ze op 
zaterdag naar de Chiro en kan ze op vrijdagavond 
gewoon uitgaan. Sindsdien neemt ze ook haar 
camera mee als ze uitgaat.

Camille en Merel zijn beiden 16 jaar en leerden 
elkaar kennen in de zomervakantie op een Kazou- 
kamp. Daar hadden ze het vage voornemen tijdens 
het schooljaar samen iets te doen. Er waren een 
paar voorwaarden: het moest iets met fotografie 
zijn en Camille, die op internaat zit, wou haar 
vrijdagavond vrijhouden. Zo kwamen ze algauw 
terecht bij de SASK in het atelier analoge foto-
kunst op zaterdagvoormiddag.

Beiden kenden de SASK, ze hadden er al les ge- 
volgd in de optie beeldatelier samen met vriendin-
nen, maar toch waren ze begin dit schooljaar erg 
zenuwachtig voor hun eerste les. Ze vreesden dat 
het er bij de volwassenen véél strenger aan toe 
zou gaan en veel saaier zou zijn. Want ja, waar-
over praten die volwassenen? Ondertussen is dat 
doembeeld al helemaal bijgesteld. De volwassenen 
blijken heel erg mee te vallen, er zitten veel leer-
krachten bij, waarmee ze in iedere geval al het 
gespreksonderwerp ‘school’ gemeen hebben. De 
meiden spreken zelfs over een ‘gezellige’ bende, en 
kijken er altijd naar uit om naar de les te komen 
en samen op stap te gaan om te fotograferen. 

Ook Noor beaamt dit. Ze bekent dat het al is ge-
beurd dat ze naar de les komt en niet eens een 
foto ontwikkelt, maar gewoon wat zit te praten. 
Het is echt een toffe groep! De medeleerlingen 
zijn ook bezorgd, als je een probleem hebt, helpen 
ze naar oplossingen zoeken. 

En of het strenger is? Nee, juist niet! Het gaat er 
hier juist véél losser aan toe dan bij de jongeren! 
Op dat vlak vinden ze de lessen aangenamer. In 
dit atelier zijn ze in veel opzichten vrijer dan in 
een jongerenatelier, waar ze wel eens een opdracht 
kregen die hen niet echt lag. En het rare is dat 
door die grotere vrijheid en doordat ze werken 
aan persoonlijke opdrachten, ze zich hier juist 
meer focussen omdat ze het zelf af wil hebben 
en met een foto naar huis wil gaan.

“ D o o r  d e  g ro t e re 
v r i j h e i d  e n  d o o r 
h e t  w e r ke n  a a n 
p e r s o o n l i j ke 
o p d ra c h t e n ,  k u n n e n 
w e  o n s  h i e r  m e e r 
f o c u s s e n  o m d a t  w e 
h e t  ze l f  a f  w i l l e n 
h e b b e n  e n  m e t  e e n 
f o to  n a a r  h u i s  w i l 
g a a n .”
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Of ze het dan aan alle jongeren zouden aan-
raden om les te volgen bij de volwassenen? 
Daarop antwoorden deze jonge fotografen 
unaniem met een neen! Camille en Merel vinden 
dat er nu nog ruimte en tijd is voor uitwisseling 
met de volwassenen, dat zou moeilijker zijn als 
ze met veel meer jongeren zouden zijn. En ook 
Noor vindt het geen goed idee zomaar iedere 
jongere toe te laten in een volwassenatelier. 
Analoge fotokunst is niet zo gekend bij onze 
leeftijdsgenoten. Het zou niet zo tof zijn als de 
hele klas dat nu gaat doen, zegt ze grappend. 
Zijzelf moest trouwens een motivatie opstellen 
voor ze zich mocht inschrijven. Dat vindt ze nog 
steeds een goede werkwijze. Op den duur zou er 
geen onderscheid meer zijn tussen de jongeren 
en volwassenateliers.

Waarom kozen deze jonge mensen voor het 
trage medium van analoge fotografie? Was di-
gitale fotografie niet een meer logische keuze 
geweest?
Een digitale foto nemen dat kan iedereen, vindt 
Noor. Wat we leren in analoge fotokunst is veel 
unieker. Ook Camille bevestigt dat het analoge 
proces zo bijzonder is omdat je er zoveel moeite 
moet voor doen. Niet alleen het fotograferen zelf 
maar ook alle handelingen voor het ontwikke-
len in de donkere kamer. Dat is echt de moeite 
waard. Het is elke keer genieten van de spanning, 
zegt Merel, als je een foto hebt genomen en je 
dan moet wachten tot in de donkere kamer om te 
weten hoe het eruit zal zien. 
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Wat houdt die opleiding dan precies in, wat doe 
je zoal in het dit atelier? 
Enerzijds is er het leren ontwikkelen van de 
foto’s in de donkere kamer, maar een ander 
belangrijk onderdeel is het fotograferen zelf 
natuurlijk. Daarvoor gaan ze vaak op stap met 
de klas. Wat ze fotograferen, dat kiezen ze zelf. 
Soms krijgen ze vrijblijvend een thema maar dat 
dient meer als inspiratie, daar mogen ze hun 
eigen ding mee doen. Eén van de thema’s was 
bijvoorbeeld ramen, vertelt Merel, dat vond ze 
heel tof. In de beeldjes of vazen die op de ven-
sterbank staan zie je de verhalen van de men-
sen. Dat is echt heel boeiend. 

Noor deed vorig jaar ook al mee aan de einde-
jaarsexpo. Zij hadden toen ook een thema, vertelt 
ze, waar zij zich totaal niet aan had gehouden. 
Maar juist daardoor had ze als eindwerk drie 

totaal verschillende foto’s die dan toevallig heel 
goed bij mekaar pasten. Noor fotografeert ook 
graag vrienden en neemt haar camera vaak mee 
als ze uit gaat. Dan probeert ze de sfeer te vatten 
in een foto. De ultieme foto is er één waarin je de 
sfeer van het moment kan vastleggen.

fo
to

: N
oo

r M
uy

lle
 

fo
to

: N
oo

r M
uy

lle
 fo

to
: N

oo
r M

uy
lle

 



2 0

Wat hebben deze meiden dan concreet al 
geleerd dit jaar? Kunnen ze dat benoemen? 
We verwachten ons aan een opsomming van 
technische weetjes, formules, samenstellingen 
van producten, maar nee…  
Het antwoord van Noor is eenvoudig en ver-
rassend: leren kijken! Sinds zij deze opleiding 
volgt focust ze veel meer op wat ze rond haar 
ziet, zelfs als ze gewoon aan het fietsen is. Nu 
zijn er zoveel dingen die haar aandacht trekken, 
die mooi zijn, zaken waar ze vroeger niet eens 
op zou hebben gelet. Ook Camille leerde de 
schoonheid ontdekken van heel gewone dingen. 
Neem nu bijvoorbeeld de wijk Krottegem, dat 
was een buurt waar ze voorheen niet veel inte-
resse voor had, maar sinds de wandelingen met 
de fotoklas ontdekte ze er tot haar eigen verba-
zing heel wat sprekende beelden. Merel heeft 
sinds ze de opleiding volgt, veel meer geduld 
leren hebben. Toen ze vroeger een foto nam was 
dat snel een kiekje nemen. Maar hier leerde ze 
eerst goed kijken, vanuit welke hoek ze de foto 
best kan nemen, wat de beste lichtinval is, of de 

scherpte goed is, alles in functie van het streven 
naar het mooiste resultaat.

Wat een mooie eerlijke antwoorden! We zijn 
verrast en toch weer niet. Want je leest het wel 
eens in een pedagogisch leerplan of een con-
cepttekst, dat een artistieke opleiding zo veel 
meer is dan het leren van technieken, maar ook 
bijdraagt tot de persoonlijke groei en vorming. 
Wel, deze antwoorden zijn daar toch het mooi-
ste bewijs van.

We bedanken deze drie spontane meiden voor 
hun tijd en laten hen weer vertrekken naar de 
donkere kamer. We zijn nu al benieuwd naar hun 
unieke zwart-wit beelden op de eindejaarsexpo. 

ARTIKEL: Iris Salembier
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“ S i n d s  i k  d e 
o p l e i d i n g  vo l g , 
f o c u s  i k  m e  m e e r 
o p  w a t  i k  ro n d  m e 
z i e .  Z a ke n  d i e  i k 
v ro e g e r  n i e t  zo u 
g e m e r k t  h e b b e n , 
t re k ke n  n u  m i j n 
a a n d a c h t .”
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LEERKRACHT IN BEELDLEERKRACHT IN BEELD
A L I N E  V A N D E P L A S

  AlineAline

Lieven DefourLieven Defour

metmetinterview interview 
VandeplasVandeplas

Col lega Al ine Vandeplas is  een enthousiaste ple i t -
bezorgster  van de juweelkunst .  Dit  jaar  v ier t  ze 
met haar galer ie  Pont en Plas in  Gent het  20 jar ig 
jubi leumjaar,  dat  gepaard gaat  met een ui tgebreid 
tentoonstel l ingsprogramma. Een ui tgelezen kans 
om haar aan het  woord te laten.

doordoor
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“Galerie pont & plas blaast “Galerie pont & plas blaast 
20 kaarsjes uit ”20 kaarsjes uit ”
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Waar vind ik jouw galerie in Gent?
In het historische hart van de stad, op de hoek 
van de bekende Graslei en de Hooiaard. De galerie 
kreeg onderdak in een gerenoveerd, geklasseerd 
pand uit 1725 .

Kun je de naam van de galerie ‘ Pont en Plas’ 
wat nader duiden?
De galerie werd in 2002 opgericht door juweel-
ontwerpster Nicole ThienPONT en ik zelf (Aline 
VandePLAS) in de rol van assistente tot in 2008. 
Drie jaar geleden nam ik de leiding over. De naam 
‘Pont en Plas’ zinspeelt ook op de nabijheid van 
een brug (Pont) en de rivier de Leie (Plas).

Dit jubileumjaar kreeg de overkoepelende titel 
‘Reach out… and touch me…. Van waar komt 
deze titel en hoe is het tentoonstellings- 
programma opgevat?
Tijdens deze pandemie voelde ik een intense 
behoefte om uit te breken, mensen goeiendag te 
kussen.. kortom opnieuw een normale sociale 
omgang te vinden. Zo kwam de zin ‘Reach out, 
touch faith’ van het liedje ‘Personal Jesus’ van 
Depeche Mode spontaan bij mij op. De titel klinkt 
ook als een noodkreet van de juwelen zelf. Ze 
liggen braafjes in de lade te wachten om gedragen 
en gekoesterd te worden. Als een nieuwe eigenaar 
zijn sieraden aan de wijde wereld toont, weekt dat 
heel wat emoties los. 

Voor dit jubileumjaar plan ik 10 duo tentoon-
stellingen. Ik kies 10 sieradenontwerpers die op 
hun beurt een gastexposant selecteren. Ria Lins, 
die haar zilveren halskettingen en broches laat 
dialogeren met acrylschilderijen, zeefdrukken en 
etsen van wijlen haar echtgenoot Beniti Cornelis, 
bijt de spits af. Wat er momenteel te zien is kan je 
gemakkelijk terug vinden op de website, facebook 
of instagram van de galerie.

Laat ons eerst even de schijnwerper richten op 
jouw persoon. Welke artistieke opleiding heb je 
genoten?
Aan de KASK in Gent volgde ik twee jaar drie- 
dimensionale vormgeving en multimedia. Voor mij 
was het een unieke kans om een brede waaier aan 
technieken te leren kennen, die nu in de lessen 
beeldende vorming goed van pas komen. Noch-
tans had ik in de vrije opdrachten van meetaf aan 
een passie voor kunstjuwelen. Toen de sieraden-
ontwerper Siegfried De Buck gastcolleges kwam 
geven, sloeg de vonk over. Onder zijn impuls vatte 
ik mijn studies juweelontwerp-edelsmeedkunsten 
aan Sint-Lucas in Antwerpen aan.

Ben je nu zelf ook actief als juweelkunstena-
res? En zo ja wat zijn je inspiratiebronnen?
Ik heb al altijd de drang gehad om mij beeldend 
uit te drukken. Mijn persoonlijke leefwereld en 
familiale omgeving drukken een stempel op mijn 
werk. Ik ben tevens gefascineerd door alles wat 
met volkskunde te maken heeft, zoals scapulieren, 
ex voto’s enz.. Voor mijn solo expo ‘Gold-up’ in 
galerie Silke Fleischer in Antwerpen vertrok ik 
vanuit materialen die letterlijk en/of figuurlijk een 
link hebben met goud en ‘hold-up’.

GraleiGralei
HooiaardHooiaardXX
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2 6 Recenter heb ik een duo-tentoonstelling  
‘Bureaucr(e)atie’ georganiseerd met Pieter  
Bauters (collage en brons). We gebruikten en 
verwerkten elk op onze manier bureelmaterialen. 

Plastische kunstenaars zoals Calder, Giacometti 
of Picasso ondernamen wel eens een excursie 
in de juweelkunst. Zijn er moderne of heden-
daagse artiesten die jouw bewondering weg-
dragen?
Kunstenaars met zin voor humor of een grens- 
verleggende visie bekoren mij steeds. Wie banale 
objecten een verrassende, poëtische of schokkende 
dimensie kan geven, beklijft in mijn geest. Ik denk 
bijvoorbeeld aan de snoepjesinstallaties van Felix 
Gonzalez-Torres. Ook fotografen zoals Martin 
Parr, Cindy Sherman en Annelies Štrba zijn mijn 
dada. Bij ons dragen Robert Devriendt, Tinus 
Vermeersch of D.D.Trans mijn bewondering weg. 

Krijgt jouw ervaring als juweelontwerpster ook 
een plaats in je lessen in de SASK? 
Ja, jaarlijks zit er wel een juweelopdracht in mijn 
lessen ‘ beeldende vorming ’. Tijdens de opendeur-
dag STE(A)M in 2020 bijvoorbeeld keerden vele 
leerlingen en ouders met een zelfgemaakte hanger 
naar huis. 
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2 7In 2010 werd in de SASK een optie juweelkunst 
opgericht. Leidde dit als galeriehouder tot samen-
werking met SASK-collega’s?
Er is een nauwe samenwerking met Nik Vanden 
Brande, die het juweelatelier leidt. We studeerden 
overigens samen af in Antwerpen. Voor ik zelf les 
gaf in SASK, jureerde ik vaak bij hem. Nu neemt 
hij regelmatig deel aan groepstentoonstellingen 
en ligt zijn werk in de permanente collectie van 
de galerie. Zijn werk is deels opgebouwd rond 
de woordspeling (N)ik. Daarmee benadrukt hij 
dat eigentijdse juweelkunst niet gericht is op het 
seriële, maar op een persoonlijke aanpak. Zijn 
tentoonstelling ‘Unik ’ zinspeelde op een ludieke 
manier op het warenhuis. Vleeswaren, snoep en 
wasproducten inspireerden hem tot juwelen in 
diverse materialen. Op de expositie ‘Spotlight ’ 
toonde hij intrigerende lichtbroches, gebaseerd op 
het beeld van landende UFO’s met een mysterieu-
ze, mistige uitstraling. 

Ik ken ook Lobke Rondelez alias ‘Redlobster‘ als 
een gedreven , dynamische collega en veelzijdige 
illustrator. Voor haar persoonlijke expo ‘Goud van 
jou’ creëerde zij buttons, riso prints, postkaartjes 
en raamtekeningen op basis van spreekwoorden 
over goud.

Een lumineus voorbeeld van kruisbestuiving kwam 
tot stand met de videoklas van Emmy Storm. In 
het kader van het Gentse Lichtfestival nam zij met 
haar leerlingen een videofilm op, die samen met 
de kunstwerken op de tentoonstelling ‘Afterglow’ 
werd getoond.

Hoe zou je de missie en het profiel van jouw 
galerie omschrijven?
Ik wil een podium bieden voor een medium dat 
zich nog teveel in de buitenbaan van de kunst- 
scène bevindt. Daarbij kies ik voor originele, 
unieke en poëtische kunst die zowel een uniek 
stuk kan zijn als deel van een serie. Je kan altijd 
de verwondering van de gezichten aflezen bij het 
zien van de mooie variatie aan kleinoden. Ik ben 
altijd euforisch als ik opnieuw een liefhebber kan 
overtuigen dat je kunst bewust op het lichaam 
kunt ‘dragen ’, je persoonlijkheid er extra mee kunt 
accentueren en je omgeving ontroeren.
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Zonder twijfel heeft het karakter en status van 
het juweel de laatste decennia een opmerke-
lijke evolutie doorgemaakt. Wat is jouw visie 
hierop?
Het kostbare, conventionele juweel, als symbool 
van status, rijkdom of familiestuk, heeft aan belang 
ingeboet. Het is echter simplistisch te stellen dat 
juwelen vroeger enkel pracht en praal dienden, 
want toen was men ook al bezig met het inhoude-
lijke aspect. De kleurenkeuze van een steen had 
een bepaalde betekenis, aan een bepaalde huid-
beschildering of tatoeage zag men of een vrouw 
gehuwd was. De symboliek was er wel, maar de 
actuele ongeremde inventiviteit in deze branche 
blijft mij verbazen. Uiteraard bieden de nieuwe 
technologieën in de opleidingen onbeperkte moge-
lijkheden om te experimenteren en de techniek te 
verweven met visie en ontwerp.

Ik ben onder de indruk van de speelse vinding-
rijkheid waarmee juweelontwerpers alternatie-
ve, alledaagse materialen in hun werk integre-
ren. Komt dit aspect aan bod in de exposities 
van galerie Pont en Plas? 
Fijn dat dit je opgevallen is. De waarde van een 
juweel is inderdaad op heden losgekoppeld van 
de waarde van het materiaal. Van huize uit kreeg 
ik de wijsheid ‘Wie het kleine niet eert is het grote 
niet weerd’ met de paplepel mee. Dat zorgde 
ervoor dat ik mij niet blind staarde op de glitter 
van het dure goud en zilver maar dat ik tevens 
oog had voor wat de natuur ons te bieden heeft 
als grondstof voor een nieuwe originele bestemming. 

In mijn galerie presenteer ik kunstenaars die de 
meest verrassende alledaagse objecten tot kunst 
transformeren. Juan Harnie bijvoorbeeld tovert 
medische naaldspuiten om tot bloemvormen. 
Gésine Hackenberg freest schijfjes uit antiek 
serviesgoed en keukengerei en hergebruikt die 
als ornament bij  oorringen, broches en hals-
juwelen. Bij de Brusselse Isabelle Azaïs kan men 
zelfs van ‘recycling art’ spreken. Zij recupereert 
fragmenten van goudkleurige survivaldekens en 
plasticzakken om die vervolgens tot koraalachtige 
objecten te verwerken. 

Kan een juweelkunstenaar het ornamentele 
overstijgen en zelfs inhoudelijk inspelen op de 
actualiteit?
Zonder twijfel! Neem nu de broches van de voor-
malige Amerikaanse minister van Buitenlandse 
zaken Madeleine Albright. Bij onderhandelingen 
maakten haar wisselende broches deel uit van 
haar diplomatieke strategie. De fraaie sieraden 
droegen een onderhuidse boodschap en wa-
ren een vorm van communicatie. Een treffend 
voorbeeld in mijn galerie zijn de broches van de 
Ute van der Plaats die inspelen op de ‘Paradise 
papers’, die enorme lek van documenten die het 
doen en laten van multinationals en miljardairs in 
belastingparadijzen bloot legde.
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“ I n  m i j n  g a l e r i e 
p re s e n t e e r  i k  
k u n  s t e n a a r s  
d i e  d e  m e e s t 
v e r ra s s e n d e 
a l l e d a a g s e 
o b j e c t e n  to t  k u n s t 
t ra n s f o r m e re n .  ”

Komt de juweelkunst bij Pont en Plas in enge 
zin aan bod of wordt er ook een brug geslagen 
naar andere disciplines?
In mijn tentoonstellingsbeleid zoek ik consequent 
raakvlakken met andere beeldende kunsten, maar 
ze moeten een link hebben met kunstjuwelen 
op welke manier dan ook. Ook zijn vele juweel-
ontwerpers van nature al goeie ‘crossovers’. 
Men is steeds op zoek naar de best passende 
materialen en technieken bij hun thema. Op de 
expositie ‘Wolibo & Co’ confronteerde Nel Bonte 
een Wolibo-sculptuur en haar keramieken organi-
sche- en meteorietvormen met de juwelen van Els 
Gadeyne, Isabelle Azaïs, Juan Harnie en mezelf. 
Sieradenontwerpster Malvine Marichal ligt met 
haar kunstjuwelen in de permanente collectie. 
Daarnaast exposeert ze ook regelmatig met textiele 
en grafische creaties. Begeesterd door wat zij 
in de galerie zag presenteerde de grafica Eva 
Verschaeren op de expositie ‘Eva’s garden‘ florale 
etsen in combinatie met werken uit de perma-
nente collectie. Ondanks de kloof in proporties 
inspireren ontwerpers zich zelfs op architectuur. 
Martine De Vos schiep als het ware minisculpturen 
die de vormgeving van de beroemde architect 
Zaha Hadid weerspiegelen.
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Juweelkunst vormt wellicht een nichemarkt. 
Heb jij een bijzonder publiek van verzamelaars 
en kopers? Verzamel je zelf ook sieraden?
Mijn publiek staat open voor schoonheid, cultuur, 
vernieuwing, het ambachtelijke, het technische 
en waardeert de originaliteit. Mijn cliënteel 
koopt geen juwelen om in een kluis te stoppen, 
maar om er dagdagelijks van te genieten. Ooit 
kocht iemand een draagbaar juweel maar hing 
het thuis op aan de muur om het iedere morgen 
te bewonderen. Kunstjuwelen hebben, meer nog 
dan mode, een intiem karakter. Daarom willen 
mensen niet met een massaproduct rondlopen, 
maar met iets dat handgemaakt is en smaakvol 
assorti met hun kledij. Een kunstjuweel blijft een 
intiem cadeau om een relatie te bezegelen. 

Sinds zo’n 25 jaar verzamel ik vlinderbroches, in 
alle kleuren en materialen van alle windstreken. 
Zo draag ik nu een plastieken vlinderbroche met 
schubbetjes van de Berlijnse Karin Seufert.

Wat vind je het mooiste aspect in je leven als 
galeriehoudster?
Een galerie runnen is een dynamisch gegeven. 
Iedere dag brengt nieuwe uitdagingen en 
ontmoetingen met verschillende karakters. 
De galerie heeft een vaste kern van een 35-tal 
kunstenaars met wie ik een persoonlijke band 
smeedde. Bij iedere expositie voltrekt zich een 
organisch proces waarbij ik als het ware in de 
huid van de artiesten kruip. Via gesprekken, 
teksten, atelierbezoeken en tenslotte de opbouw 
van de tentoonstelling word ik langzaam tot de 
persoonlijke wereld van de kunstenaar toegelaten. 
Het is ook hartverwarmend te zien hoe de 
bezoekers het vele werk waarderen en genieten 
van de intense schoonheid en inventiviteit.
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ARTIKEL: Lieven DefourMeer info via www.pontenplas.be

Wellicht koester je nog ambities voor de toe-
komst?
Een mooi vooruitzicht is alvast dat ik samen met 
enkele van mijn artiesten deelneem aan de expo-
sitie ‘Eden’ in Roeselare. Ik droom tevens van een 
deelname aan de Brussels Jewellery Week, maar 
tussen droom en werkelijkheid staat dikwijls een 
overvolle agenda in de weg. De mooie vooruit-
zichten stemmen me in ieder geval blij.

“Ontdek meer “Ontdek meer 
over de expositie over de expositie 

‘Eden’  ‘Eden’  
op pagina55”op pagina55”
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PROJECT IN BEELDPROJECT IN BEELD
A S T R I D ,  T R U I

We brengen onze leerkrachten graag in beeld 
mét hun beelden.  Bi j  kunstenaars denken we 
aan galer i jen en musea,  maar onze leerkrachten 
bewegen z ich in  heel  wat diverse projecten.  Van 
raamtekeningen op het  Kle in Seminar ie  (Stan 
Lievens)  tot  grafmonumenten (Jeroen  Vercruysse) . 
We zetten twee leerkrachten in de k i jker  d ie beiden 
een kinderboek  u i tbrachten.  Ze toverden niet  enkel 
de pracht ige tekeningen,  maar brachten ook input 
in  het  verhaal .  We vroegen aan Astr id Vandendael 
(Job en zi jn traan)  en Trui  Chielens (Jul ia’s droom) 
hoe ze tot  hun idee kwamen en di t  u i twerkten tot 
de pracht ige boeken die ze geworden z i jn . 

AstridAstrid VandendaelVandendael
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TruiTrui
ChielensChielens
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Jub en zijn traan

Waarover gaat het boek? ‘Jub en zijn traan’ 
gaat over Jub, een jongetje dat alleen op een 
eiland woont en op een dag een vreemd post-
pakketje krijgt. Het blijkt een flesje te zijn 
met 1 traan in. Hij heeft geen idee wat dat is, 
zo’n traan. Wanneer Jub dat flesje laat vallen, 
moet hij wel op zoek naar een nieuwe traan. Op 
zijn zoektocht ontmoet hij een oude rijmende 
postbode, een drukbezette vazen verkoopster, 
een ajuin snijdende visser en een verdwaalde 
wereldreiziger. Beetje bij beetje leert Jub wat 
een echte traan is. 

WE STELDEN ENKELE VRAAGJES...

Hoe ben je ertoe gekomen een boek uit te 
brengen? 
Tijdens de eerste lockdown zat ik vaak samen met 
Arne, een goede vriend van me. Tijdens een van die 
gezellige avonden ontstond plots het idee om samen 
een kinderboek te maken. Een klein idee werd plots 
groter en groter en na veel te brainstormen, samen 
te zitten, op te sturen naar uitgeverijen en telkens 
opnieuw te beginnen, is het ons uiteindelijk gelukt! 
‘Jub en zijn traan’ wordt uitgegeven! 

Wie heeft het geschreven?
De vriend waarover ik sprak, Arne De Loore, heeft een 
achtergrond in schrijven en heeft de tekst dus voor 
zijn rekening genomen. Maar het verhaal komt van 
ons beiden, daar hebben we beiden op gezwoegd. 
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tocht ontmoet hij een oude rijmende postbode, een 
drukbezette vazen verkoopster, een ajuin snijdende 
visser en een verdwaalde wereldreiziger. Beetje bij 
beetje leert Jub wat een echte traan is. 

Hoe is het om een boek te maken? 
Zeer fijn, zeker onze samenwerking! Maar het is 
ook zeer lang wachten. Tegen dat we dat boek in 
handen hebben, gaan we al vergeten zijn wat we 
net hebben gemaakt. Maar dat maakt het ook wel 
fijn natuurlijk! 

Wanneer komt het uit?
22 april 2022. Dat zijn veel twee’tjes, maar dus 
vanaf dan overal te vinden!

Ontdek meer via:
https://www.pelckmansuitgevers.be/jub-en-
zijn-traan.html#gref 

WIE? 
Astrid Vandendael geeft in de SASK beeld- 
atelier en animatie atelier aan kinderen op 
vrijdag. 

ARTIKEL: Astrid Vandendael

VandendaelVandendael

Hoe heb je de prenten gemaakt?
Voor het tekenwerk begon hebben Arne en ik 
ons neer gezet en samen een selectie gemaakt 
van kinderboeken die we zelf als kind het liefste 
doorbladeren. Daar haalden we kernelementen uit 
die we graag zelf in ons eigen boek wouden terug 
zien. Zoals veel details, een beperkt kleurenpalet... 
Het teken zelf van de prenten verloopt in een vast 
patroon. Eerst veel testjes en schetsen maken om 
dan alle potlood tekeningen op groot formaat uit 
te werken. Als allerlaatste komt het inkleuren.

Waarover gaat het boek?
‘Jub en zijn traan’ gaat over Jub, een jongetje dat 
alleen op een eiland woont en op een dag een 
vreemd postpakketje krijgt. Het blijkt een flesje te 
zijn met 1 traan in. Hij heeft geen idee wat dat is, 
zo’n traan. Wanneer Jub dat flesje laat vallen, moet 
hij wel op zoek naar een nieuwe traan. Op zijn zoek-
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Julia’s droom
WE STELDEN ENKELE VRAAGJES...

Hoe ben je er toe gekomen een boek uit te 
brengen?
Normaalgezien krijg ik van mijn uitgeverij een tekst 
doorgestuurd en krijg ik de vraag: ‘Voel je hier iets 
voor? Deze keer vroegen ze mij of ik een specifiek 
thema had waar ik eens rond wilde tekenen en 
daarna hebben ze Brigitte Minne gevraagd om in 
dat thema een verhaal te schrijven. 

Ik ben in Sint-Lucas afgestudeerd met een 
reeks potloodtekeningen bij de theatertekst van 
JOSSE de Pauw (later uitgegeven bij Querido) 
en ik liet dat verhaal afspelen in het circus. 
Zoveel jaar voelde ik de kriebel om opnieuw in 
die magische wereld te duiken, en zo is Julia’s 
droom dus ontstaan. 

Hoe heb je de prenten gemaakt?
Ik teken digitaal op de IPad. Met verschillende 
soorten digitale borstels en texturen bouw ik mijn 
beeld in lagen op elkaar. Soms print ik een beeld 
af, ga ik er analoog op verder, scan het en werk 
dan digitaal terug verder. Het is een wissel- 
werking. Ik gebruik een beperkt kleurenpalet. Op 
die manier lukt het mij te refereren naar oude 
druktechnieken zoals zeefdruk. 

Waarover gaat het boek?
Julia’s droom is een optimistisch prentenboek 
over opkomen voor jezelf.Julia is een hand 
groot als ze geboren wordt. Haar ouders zijn 
ongelooflijk blij met hun kleine meisje, maar 
na hun onverwachte dood wordt Julia aan 
circusattractie. Gelukkig heeft het meisje van 
haar vader een grote droom meegekregen, 
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ARTIKEL: Trui Chielens

TruiTrui ChielensChielens

een droom die ze samen met de andere 
circusartiesten wil waarmaken. 

Hoe is het om een boek te maken?
Heerlijk. De afwisseling met andere korte deadlines 
voor de Standaard is voor mij ideaal.  
Zo heb ik steeds langlopende projecten van een 
jaar of langer op de plank liggen, afgewisseld met 
snelle deadlines van een dag of een paar dagen, 
om de drive erin te houden. 

Waar kunnen we het boek vinden
Bij de betere boekhandel of online.

Volg Trui op:  
Instagram.com/truichielens 

WIE? 
Trui geeft Tekenkunst op zaterdag-
voormiddag en Digitaal Beeldatelier op 
vrijdagavond. 
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4 2 EXCURSIE IN BEELD
S T U D E N T E N  F O T O G R A F I E

Dat onze leerkrachten van veel  markten 
thuis z i jn ,  wordt  duidel i jk  met di t  magazine. 
Luc Dewaele ,  docent digi ta le  fotograf ie ,  is 
vr i jwi l l iger  in  opvangcentra voor asie lzoekers. 
Voor de gelegenheid nam hi j  z i jn  studenten mee 
naar het  opvangcentrum van Lombardsi jde .  
Luc schreef  ons over  het  bezoek: 

“Straf zijn de SASK en al haar docenten en 
studenten. Ook ‘straf’ zijn de passanten van de 
opvangcentra. De opvangcentra van Poelkapelle 
en Lombardsijde zijn niet ingekleurd met speel-
weides van creativiteit zoals de SASK. Wel met 
straffe toeren van zorg, warmte, geduld, veer-
kracht en verbondenheid. Net zoals de SASK-ge-
steldheid dus. Maar een groter contrast tussen 
beide werelden is soms niet denkbaar. En dus 
besloten wij, cursisten en de meester, er iets 

aan te verhelpen. Het resultaat was een groepje 
zich vergapende fotocursisten aan de poorten 
en slagbomen van het opvangcentrum. Het is al-
tijd van aftastende aard, het kennismaken. Voor 
fotografen met een camera in de aanslag is het 
steeds beproeven hoe je jezelf kent en overwint 
in het contact met de onbekende. En hoe je het 
eigenbeeld dat je meedraagt even overstijgt, 
vermijdt, bestraft, verandert en achterlaat aan 
de slagboom.” 

foto: Luc Dewaele
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op bezoek

Lombardsijdein opvangcentrum
OVER HET OPVANGCENTRUM. 

Vanessa Vanthourenhout, stafmedewerker bij 
Fedasil:
‘Het tijdelijk opvangcentrum te Lombardsijde 
werd in allerijl geopend begin november 2021 
en herbergt 156 bewoners. Wie ons graag wil 
leren kennen of een idee heeft om een project te 
organiseren, mag ons zeker contacteren!’

Luc Dewaele is aanspreekpunt voor SASK-
creatievelingen met straffe ideeën in 
Poelkapelle en Lombardsijde.

foto: Luc Dewaele

foto: Luc Dewaele

foto: Luc Dewaele

foto: Luc Dewaele



foto: Brenda Depypere

foto: Brenda Depypere
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VISIE IN BEELDVISIE IN BEELD

Tussen de bomen Tussen de bomen 
en het bos en het bos 

M A R L I E S  G O E S A E R T

In  de ople iding ‘ recensent ’  leren cursisten hoe ze 
kunst  met a l  hun z intuigen kunnen waarnemen en 
analyseren om vervolgens in taal  weer te  geven. 
Marl ies Goesaer t  bezocht de tenstoonstel l ing 
Frequently  the woods are pink ,  hedendaagse 
kunstcollecties in Zuid-West-vlaanderen (19/9/2021 
-  28/11/2021).  Wie deze tentoonstel l ing gemist 
heeft ,  geen probleem, Marl ies neemt jou op een 
spannende wi jze mee naar enkele kunstwerken. 
Lees de vol ledige tekst  op saskbi jou.xxx

https://www.saskbijou.be/volwassenen/category/recensent/

Be-Part, een platform voor actuele kunst, toont 
een selectie uit privécollecties van verzamelaars 
uit Waregem en Kortrijk. Het is meteen de laatste 
tentoonstelling en tevens een uitstekende afsluiter 
in dit gebouwencomplex aan de Westerlaan 
vooraleer de deuren daar definitief dicht gaan. Of 
het een representatieve selectie geworden is van 
wat er zoals bij de collectioneurs uit deze regio’s 
terecht gekomen is, valt moeilijk te achterhalen. 
We weten immers niet wat er in particulier bezit 
is want deze werken blijven meestal onzichtbaar. 
Smaken zijn, zo blijkt uit deze tentoonstelling, heel 
erg uiteenlopend, in veel gevallen zelfs gedurfd. 
‘Vaak kleuren de bossen roze’, de titel van deze 
expo, naar een werk van Roni Horn, omschrijft dan 
ook heel mooi die diversiteit. Maar waar eindigt 
het bos en waar beginnen de bomen? 

EEN VLIEGENDE MATERIAALKOFFER

Op de grond staat een oude materiaalkoffer. Hij 
heeft een metaalachtige blauwe kleur. Beide vak-
ken zijn volledig uitgeklapt. Er is iets aan de hand 
met die vakken, het zijn er uitzonderlijk veel. Geen 
enkele bouwvakker loopt rond met een kist die 
aan beide zijden twaalf verdelingen telt. Dat moet 
onhandig wezen, als het al niet te zwaar om dragen 
zou zijn. Door die bovenmatige proportie lijkt het 
vanop afstand alsof deze kist twee vleugels heeft, 
gespreid, klaar om op te stijgen. Evenwel staat 
de bak stevig op de grond en niettemin tart hij de 
wetten van de zwaartekracht, een klein duwtje en 
hij valt zo om zou je denken. We kijken naar With 
Added Dimensions (2010), een werk van Sofia 
Hultén. Bij het naderen wordt de inhoud zichtbaar. 
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foto: Sofia Hultén, With Added Dimensions, 2010, 77 x 196 x 44 cm, gereedschapskisten, metaal

Álle, maar werkelijk alle vakken zijn gevuld met 
oude, roestige vijzen en moeren en andere onde- 
finieerbare stukjes materiaal. Geen tangen, noch 
schroevendraaiers, moersleutels en vorksleutels. 
Niets van dat alles is er te zien. Wel een rommelig 
allegaartje van onbruikbare schroeven en 
geoxideerde moeren. En laat dat nu net niet het 
basismateriaal zijn van een gereedschapskist. 
De inhoud is onbruikbaar! Toch lijkt de kist 
open te staan voor nóg meer spul vooraleer hij 
onverhoeds, o wee, zou kunnen dichtklappen.

Hij staat wel mooi te pronken, op een onge-
compliceerde maar stijlvolle manier. De strakke, 
grijze, betonnen muur op de achtergrond en de 
donkergrijze vloer geeft het werk een bijzondere 

uitstraling. Hier komt de sculptuur van de 
kunstenaar heel goed tot haar recht. 

Hij heeft wel iets grappigs, die koffer. In de 
eerste plaats door zijn uitvergrootte omvang en 
door zijn nutteloze vulling. Maar ook doordat de 
ruimte waarin hij staat de toeschouwer op het 
verkeerde been zet. Hoort hij niet thuis in een 
garage, een werkplaats of op een bouwwerf?  
Hij staat hier als een statig beeld, tentoon-
gesteld als een heus beeldhouwwerk. De 
toeschouwer kan hier niet achteloos aan 
voorbijlopen. Een noodzakelijk accessoire die 
een arbeider nodig heeft om iets in elkaar te 
knutselen verheven tot een creatie van een 
kunstenaar, een ode aan de vakman? 
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Na wat grondiger opzoekwerk blijkt dat 
Sofia Hultén zich vaker laat inspireren door 
alledaagse voorwerpen, vooral dan voorwerpen 
uit werkplaatsen. Ze verzamelt onverschillig 
achterwege gelaten stukken materiaal die ze 
op straat vindt, objets trouvés, waarmee ze 
aan de slag gaat. Ook de gereedschapskist is 
geassembleerd met verschillende gevonden 
tweedehands koffers. Zo geeft ze rommel een 
tweede leven maar niet met als doel dat in zijn 
oorspronkelijke functie te herstellen. Ze voegt 
iets toe waardoor ze ons dwingt om op een 
nieuwe manier naar dat object te kijken. Door haar 
ingreep heeft het voorwerp, in dit geval de koffer, 
zijn nut an sich verloren, hij is veredeld tot een 
beeld dat uitnodigt tot bespiegelingen over kunst, 
arbeid, het verzamelen zelf.

EEN MINUSCUUL LIJSTJE EN EEN DOOR-
SNEE INTERIEUR

Ook René Heyvaerts werkje Untitled (1976) 
nodigt uit tot reflectie. Een sober kadertje hangt 
aan een grijze betonnen muur. Het formaat is 
klein. De randen zijn gemaakt van vier ruwe, 
bleke wilgenboomstammetjes die Heyvaert 
vond in zijn tuin. Ook hij vond inspiratie in zijn 
dagelijkse omgeving een raakpunt met Sofia 
Hultén. Van heel andere orde is het huis (Panels 
37-38: House) van Matt Mullican. Het lijkt een 
didactische plaat van een doorsnee interieur. 
De nachtelijke kleur van het werk veroorzaakt, 
in tegenstelling tot de blauwe kleur van de 
gereedschapskist van Sofia Hultén, hier eerder 
een bevreemdende, ongemakkelijke sfeer.

Sofia Hultén stelt vragen bij ‘wat is een 
gereedschapskist en wie gebruikt die?’. René 
Heyvaerts werkje nodigt uit om te reflecteren 
over wat een beeld kan zijn. Terwijl Matt Mullican 
probeert grip te krijgen op de werkelijkheid en 
ons doet nadenken over in hoeverre de wereld 
om ons heen echt is. Deze drie tinten van roze 
zijn slechts een fractie uit het rijk geschakeerde 
bos van de verzamelaars. Ze verbeelden op 

foto: René Heyvaert, Untitled, 1976, 17 x 17 cm, 4 wilgenboomstammen

treffende wijze dat elke tentoonstelling het 
resultaat is van welbepaalde keuzes, van wat er 
getoond wordt maar ook niet. Er blijft een sluier 
hangen over die rooskleurige bossen.

Meer benieuwd naar het miniscuul lijstje van 
René Heyvaerts of het doorsnee interieur van 
Matt Mullican? Lees meer op saskbijou.

https://www.saskbijou.be/volwassenen/
category/recensent/

ARTIKEL: Marlies Goesaert



5 1

foto: Roni H
orn, Key and C

ue no 6 –
 Frequently the w

oods are pink, 
1996, 5,1 x 167,6 x 45,1 cm

, solide alum
inium

 en plastic 

foto: M
att M

ullican, D
allas Project (Panels 37-38: H

ouse), 1987, 244 x 244 cm
, oliekrijt op canvas
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bij ons thuisbij ons thuis

BEELD IN ZICHTBEELD IN ZICHT

SASK ROESELARE

SASKBIJOU(X)PO
Bewonder op deze permanente online expo creaties  
van leerlingen van SASK Roeselare!  
www.saskbijou.be

Onder volwassenen vind je individuele portfolio’s  
van leerlingen. Bij kinderen en jongeren een selectie  
van verrassende resultaten.

OPENDEURDAG ZATERDAG 14 MEI 2022
We dromen van een ouderwetse old-school SASK-opendeur-
dag met veel volk, workshops, eetstandjes, pannekoeken, 
bar en expo....

Laat ons hopen dat het werkelijkheid wordt op zaterdag 14 
mei 2022. Blijf op de hoogte en ontvang meer informatie 
via www.saskroeselare.be.

Hierbij een overzicht van enkele lopende 
tentoonstellingen, binnenshuis en bij ons 
in de buurt.*  
*Dit telkens onder voorbehoud.
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ROESELARE 

23/02/2022 - 10/04/2022 KUNSTENFESTIVAL EDEN 
 - Augustijnenkerk, SASK, Galerie A. Blomme, Ter Posterie  
 en Galerij Ne9enpuntne9en 
 meer info via https://edenkunstenfestival.be/

04/04/2022 - 05/06/2022  NICK ERVINCK 
 - Ter Posterie

09/06/2022 - 20/09/2022 ARCHIEFXPO
 - Ter Posterie

WEST-VLAANDEREN 

19/02/2022 - 06/03/2022  THERE’S A CALM 
 - CAS, Oostende

april 2022 & het zomerverlof ROOK
 - Wervik

DichtbijDichtbij



WIL JIJ OOK WIL JIJ OOK 
GRAAG IN DIT GRAAG IN DIT 
MAGAZINE MAGAZINE 
STAAN?STAAN?

Heb j i j  een beeldend werk 
waarover  je  graag iets  wi l 
ver te l len?  Z i t  er  een leer -
l ing in  jouw k las ,  d ie  een 
b i jzondere  k i jk  heeft  op een 
proces of  beeldend werk?

Mai l  dan naar 
magazine@saskroeselare.be 
of  spreek de redact ie  aan 
op de wandelgangen van 
de S A S K .  Samen staan we 
nog sterker  in  beeld !

M A G A Z I N E  
V O O R 
& O V E R  
S A S K 
K U N S T E N A A R S

SASK ROESELARE 
Leenstraat 14, 8800 Roeselare

051 20 30 29
www.saskroeselare.be

RoeselareRoeselare


