KUNSTacademie Wetteren
afdeling Beeldende Kunsten
Schoolstraat 23
9230 Wetteren
Ref.: 17-18verslag vergadering ARSENE en JURY

Aan alle kandidaten
Eindwerken & Bronzen Arsène 2017-2018
VERSLAG: vergadering woensdag 7 februari 2018
BELANGRIJK
het deelnemersstrookje a.u.b. terug bezorgen aan het secretariaat
uiterlijk maandag 26 maart 2018 (ook als je niet deelneemt).
Dit verslag kan je ook terugvinden op onze website www.academiewetteren.be

Onze academie valt onder het Deeltijds Kunstonderwijs waarvoor een specifieke regelgeving bestaat. Onze
school is gestructureerd volgens de richtlijnen van het ministerie van Onderwijs en Vorming: een hogere
graad duurt vijf jaar en een specialisatiegraad twee jaar. De wetgeving bepaalt dat op het einde van elke
cyclus iedereen beoordeeld moet worden door een externe jury: iemand van buiten de academie, meestal een
leerkracht uit het deeltijds kunstonderwijs, komt de werken beoordelen met als doel het bereikte niveau te
bepalen.
Er wordt verondersteld dat de student na de Hogere of Specialisatiegraad een bepaald niveau heeft bereikt:
iemand volgt een optie, studeert af en is daarna bekwaam om zelfstandig thuis te werken. De jury kijkt of
dat zo is. Daarbij worden verschillende uitgangspunten per graad gebruikt. Zich voorstellen aan een jury kan
jammer genoeg ook betekenen dat men niet slaagt.
Met de deelnemers van de eindjury wordt een tentoonstelling georganiseerd. Zo krijgen de studenten de kans
hun werk aan een ruim publiek te tonen. De tentoonstelling wordt dankzij de ‘Bronzen Arsène’ gekoppeld
aan een wedstrijd. Ook studenten van het eerste jaar specialisatie en wie de laatste vijf jaar afstudeerde aan
de hogere graad van onze academie kan deelnemen aan de wedstrijd voor de Bronzen Arsène.
De tentoonstelling van zaterdag 16 juni t.e.m. zaterdag 23 juni 2018 in de academie.
Om de drie jaren wordt per optie één prijs uitgereikt. Vorig jaar was de Bronzen Arsène voor Fotokunst en
Keramiek, dit jaar voor Schilderkunst. Volgend jaar is het dan de beurt aan Tekenkunst en Video-en
Filmkunst.
BRONZEN ARSENE voor Schilderkunst
5e jaar hogere graad

Oud-student afgestudeerd in de hogere graad

e

1 jaar specialisatiegraad
2e jaar specialisatiegraad
+ in orde met kunstgeschiedenis of bijzondere
kunstgeschiedenis
(deelnemen aan de jury betekent automatisch
deelnemen aan de Bronzen Arsène en omgekeerd)

(nemen enkel deel aan de Bronzen Arsène)

+ bevestiging deelname uiterlijk 26 maart 2018

Wat moet je doen?
 Deelname bevestigen uiterlijk 26 maart 2018 via het strookje op de laatste bladzijde van dit verslag.
Wij hebben ook graag dat wie niet deelneemt het strookje indient. In de optie Schilderkunst kies je
één leraar met wie alle verdere praktische afspraken gemaakt worden.
 In ons leerlingenbestand hebben wij enkel je officiële voornaam. Heb je liever dat jouw roepnaam op
de uitnodiging vermeld staat, laat ons dat weten.
 Één foto in jpg-formaat doorsturen naar academie@wetteren.be van een werk dat zal tentoongesteld
worden. Deze foto zal worden gebruikt voor allerlei publiciteit (pers, website van de academie en de
gemeente, Facebook, e-mail, affiche, uitnodiging, ‘brochure’, .... )
Praktisch?
 Je zorgt voor maximaal vijf werken van eender welk formaat die ‘presentatieklaar’ zijn.
 Iedere deelnemer kan op het secretariaat uitnodigingen en affiches van de tentoonstelling afhalen om
zelf te verdelen.
 In de academie zijn sokkels en wissellijsten (standaardformaten lijsten: 30x40, 40x50, 50x50, 50x60,
50x70, 55x80, 60x80, 70x100) ter beschikking die je gratis kan gebruiken. Reserveren via Geert op
het secretariaat.
 Inkaderen van de werken is niet verplicht.
 Bij werken die gekopieerd zijn naar een ander kunstwerk wordt op de voorkant vermeld ‘naar …’
 Zorg dat elk werk (achteraan) duidelijk voorzien is van naam en titel.
 Voor vragen kan je steeds terecht bij Fritz Van Damme, directeur.
De eigenlijke jury?
 Zorg ervoor dat, voor aanvang van de jurering, ook alle andere werken zoals voorstudies en schetsen
aanwezig zijn om ook voor te leggen aan de jury.
 Wij hebben graag dat je aanwezig bent tijdens de jurering van je werk.
 Alle werken blijven gedurende de ganse tentoonstelling hangen, ook al ben je niet gelukkig met het
resultaat van de beoordeling.
 De jurering is strikt persoonlijk . Andere personen zijn daar niet bij aanwezig.
Na de jury?
 In de week na de beoordeling kan het getuigschrift op het secretariaat op het secretariaat worden
afgehaald..
 We hopen volgend schooljaar iedereen opnieuw te kunnen verwelkomen in de academie.
 Vergeet niet het sleuteltje van het lockerkastje terug te brengen en alle materiaal weg te halen als je
de academie definitief verlaat.
 Wil je op de hoogte blijven van de academieactiviteiten, meld dat dan aan Els.

ma. 26 maart

Laatste dag indienen deelnemersstrookje.

ma. 28 mei

Uiterste dag indienen werk Kunstgeschiedenis of Bijzondere Kunstgeschiedenis
(niet voor oud-studenten).

ma. 11 juni
di. 12 juni
wo. 13 juni

Opbouw

Tentoonstelling van 16 juni tot 23 juni 2018
za. 16 juni
ma. 18 juni
wo. 20 juni
za. 23 juni

vanaf 18u30
20u00 uur

OPENDEURDAG
Jury
Uitreiking Arsène, proclamatie en receptie in de academie
Laatste dag tentoonstelling – werken blijven hangen tot eind september

terug bezorgen ten laatste maandag 26 maart 2018

DEELNEMERSSTROOK
Eindwerken & Arsène juni 2018
(schrappen wat niet past - slechts één keuze maken)

Ondergetekende ………………………………………………………………………


zal WEL / NIET deelnemen



oud-cursist Schilderkunst zal WEL / NIET deelnemen aan de Bronzen Arsène 2018

datum en handtekening

