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3de en 4de jaar van de JONGERENATELIERS: 2 semesters – wisselende optie per semester 

RUIMTELIJK ONTWERP Heidi Swerts                                                                                           

In het atelier ‘Ruimtelijk ontwerp’  ligt de focus, naast kleur- en waarnemingsoefeningen, op vormoefeningen en de uitwerking 

van je ideeën in 3D. Iedere jaar dat het atelier plaatsvindt, zal gewerkt worden vanuit  een andere invalshoek of worden er  

andere driedimensionale  technieken belicht, afhankelijk van jullie interesses. Dit kan variëren van werken met maquettes, 

figuratief, abstract, design, architecturaal, expressief, groot formaat, klein formaat, werken maken voor buitenlocaties, 

portretstudie,…  We bestuderen het concept sculptuur en passen dit toe op verschillende materialen: klei, gips, bamboe, 

maquettekarton, was, assemblagemateriaal, isomo, kippengaas,… Naast het werken met een grote diversiteit van ruimtelijke 

materialen wordt in dit atelier ook een grote nadruk gelegd op tekenen. Zowel waarnemingstekenen, maar ook een tekening 

als schets en neerslag van je ideeën. 

Het doel is om meer te werken vanuit je eigen persoonlijkheid, inspiratiebronnen en associaties. 

DIGITALE BEELDBEWERKING Jonas Thys                     

 

In dit atelier maak je kennis met digitale beeldbewerking. Van eenvoudige handelingen tot fotomanipulatie in Photoshop. 

Voorkennis is niet nodig, we beginnen vanaf nul en werken zo stapsgewijs verder en verder. We kijken naar kunstenaars die 

digitaal werken, en bekijken ook hoe we al de schilder-, teken-, druk-,... technieken die je al geleerd hebt in de voorbije jaren 

kunnen gebruiken in een digitaal werk, of hoe Photoshop bijvoorbeeld één van de vele stappen richting een eindproduct 

kan zijn (en niet per se het eindproduct zelf). Deze 'kennismaking' dient ook om je verder te helpen tijdens de andere keuze-

ateliers in de twee maar ook derde graad! 

 

TEKENEN Joris Thoné (Antverpia) + Anne Stoop (Sint-Michielscollege)                                                    

In het atelier Illustratietekenen leer je tekenen als een vrij medium te gebruiken. Buiten de klassieke basistechnieken leggen we 

ook linken naar andere disciplines en merk je dat er verrassende combinaties mogelijk zijn. Ook inhoudelijk ga je al tekenend 

en onderzoekend op avontuur, je leert illustreren op een communicatieve manier waarbij je jezelf en de wereld verkend om 

je horizon te verruimen. Al snel merk je dat je een eigen visie en tekentaal ontwikkeld. Soms werken we in dit atelier met 

uitvoerig omschreven opdrachten maar ook kan er enkel een thema aangereikt worden waarbij je uitgenodigd wordt te 

experimenteren, en ja zelfs grenzen te verleggen. Illustratie kijkt verder dan tekenen alleen, het is vaak een combinatie van 

woord, beeld, muziek en andere kunstdisciplines. Doordat we regelmatig groepsevaluaties doen leer je ook interesse krijgen in 

andermans werk wat een positieve reflectie geeft op je eigen werk, je leert ook van je medestudenten. Na het atelier zal je 

merken dat je persoonlijke interesses artistiek gekleurder zullen zijn, zodat je geholpen wordt om in de hogere graden een 

eigen boeiende beeldtaal te ontwikkelen. 

 FOTOGRAFIE Debby Huysmans 

Nadat je kennis hebt gemaakt met de beginselen van de fotografie zoals belichting, vorm, cadrage, kleur, compositie... krijg 

je de mogelijkheid om volop te experimenteren met dit medium.  

In dit atelier zal je op een andere manier leren kijken en met behulp van opdrachten zal je een eigen beeldtaal ontwikkelen. 

De aangeleerde technieken zullen je helpen om indrukken, sferen, verhalen en gevoelens te vertalen naar artistieke, 

eigentijdse beelden. 

Het atelier voorziet een afwisseling tussen het fotograferen op locatie, het werken in de fotostudio en het creatief omgaan 

met beeldbewerking en presentatie.  

SCHILDEREN  leerkracht nog onbekend 

Het thema is al meer gekend, maar we gaan het nu benaderen vanuit kleur en vorm. Dit wil zeggen dat we eerst begeleide 

opdrachten hebben rond het werken met kleuren (mengen, contrasten, tinten…)en dit toepassen via collage, kleurpotloden, 

aquarel en acrylverf. 

Naar het einde van de semester kan je dan beslissen om je eerste onderwerp al schilderend weer te geven of een nieuw 

onderwerp met acrylverf uit te werken. 

We werken in het schildersatelier zodat je ook de kans krijgt om op groot formaat of op doek te werken. 

Materialen: –platte penselen, ronde penselen, paletmesje, papier-tape 

- aquarel en acrylverf : deze twee materialen worde door de academie aangeboden, alsook schilderkarton. 
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Jongerenateliers 3de en 4de jaar 

naam en voornaam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   

keuze voor het 1ste semester (september – januari)                                                                                             

woensdagnamiddag 

 schilderen  

vrijdagavond 

 schilderen 

zaterdagvoormiddag 

 ruimtelijk ontwerp 

 tekenen (wijk SMC) 

 digitale beeldbewerking 

zaterdagnamiddag 

 digitale beeldbewerking 

keuze voor het 2de semester (januari-juni) 

woensdagnamiddag 

 foto 

vrijdagavond 

 tekenen 

zaterdagvoormiddag 

 tekenen (wijk SMC) 

 schilderen 

 digitale beeldbewerking 

zaterdagnamiddag 

 tekenen 
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