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Tentoonstellingsbeheer - NIEUW! [1]
Leeftijd atelier: Kortlopende opleidingen 18+ [2]

Inhoud:

Reflectie en Tentoonstellen

Deze opleiding gaat dieper in op wie je bent als creatief persoon of kunstenaar, hoe je verder
stappen zet naar een coherente beeldtaal op diverse vlakken.
We leren hoe we op ons werk reflecteren en vanuit verschillende en onconventionele manieren
analyseren.
We denken breed, in de diepte én ervaringsgericht.
We gaan op zoek naar de grenzen van elk medium en trekken de disciplines open. Met voorbeelden
uit de hedendaagse beeldende kunst bespreken we oa. ook performances, installaties & videokunst.
Via specifieke methodes analyseren we jouw werk binnen uitdagende contexten vanuit verschillende
invalshoeken.
We stellen onszelf kunst-filosofische vragen. Hoe kijken we naar kunst? Wat is zichtbaar onzichtbaar?
Wat is mijn visie? Hoe krijg je meer vat op jouw specifiek creatieproces? Hoe stellen we tentoon? Hoe
Afbeelding:
ga ik om met publiek en documentatie? Daarnaast bekijken we hoe het opstellen functioneert in de
ruimte in combinatie met oa. licht en tijd, rekening houdend met de specifieke tools van het
‘tentoonstellingsmaken’ binnen een groepsexpo of solotentoonstelling.
Het vak is opgebouwd uit theoretische vraagstukken gekoppeld aan praktische oefeningen waarmee
je in je eigen atelier verder kan experimenteren.
Via korte opdrachten gaan we individueel en in groep in gesprek, om vat te krijgen op je eigen
creatief denkproces en word je uitgenodigd om verder zelfstandig stappen te zetten.

'I've never felt that what i do is really translatable into an exhibition situation' Gordon Matta-Clark

Locatie:
Academie voor Schone Kunsten Lier, Koepoortstraat 1 - lokaal: E101 (op de eerste verdieping van de
nieuwbouw)
Promotie inschrijvingsgeld:
Reeds ingeschreven voor een opleiding aan de Lierse Academie voor Schone Kunsten? Deze nieuwe
opleiding kan je als tweede, bijkomende opleiding volgen.
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Je betaalt dan 75€ in plaats van 134€ voor Tentoonstellingsbeheer.

Schooljaar 2020-2021

Lier
woensdag 18u20 tot 21u00 - telkens op week 1 + week 3 van de maand
Heb je nog vragen over de inhoud van deze opleiding? Mail naar sabine.oosterlynck@sasklier.be [3]
Voor praktische vragen (over de inschrijving, ...) contacteer het secretariaat van de academie:
info@sasklier.be [4]

Voor deze nieuwe opleiding als tweede, bijkomende opleiding betaal je 75€ in plaats van 134€ voor
een tweede opleiding.
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