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Ook academiejaar 21-22 werd beïnvloed 
door een woekerend virus, maar … WOEK-
RR verwijst naar een bijzonder project dat 
docenten en studenten verbond tijdens een 
driedaagse rond actuele thema’s als klimaat, 
duurzaamheid, verbondenheid, inclusie enz.  
De ongedwongen manier van samenwerken, 
de geselecteerde thema’s en vooral de zeer ge-
varieerde output met bijzonder inspirerende 
adviezen is kenmerkend voor onze tijd.  En 
kenmerkend voor de dynamiek en inzet van 
een gemotiveerde en participerende studen-
tenpopulatie.  Dit soort virus mag volgend 
academiejaar gerust verder woekerrrren.  Het 
onderwijs, noch de projecten van de studen-
ten staan immers buiten de samenleving en 
de actualiteit.  Maatschappelijke en/of meer 
persoonlijke thema’s komen aan bod in de 
werken die worden getoond tijdens EXIT / 22 
en weerspiegelen bewust of onbewust deze 
generatie studenten en onze tijdsgeest.

EXIT / 22, de traditionele tentoonstelling van 
de Masters Beeldende Kunsten, wijst inder-
daad naar een EXIT, naar een uitgang.  De 
poort wordt opengezet.  Het werkveld, een 
vervolgopleiding, de toekomst lonkt.  Onze 
studenten worden ‘bevrijd’ en gooien het juk 
van studie, opdrachten, examens van zich af.  
Maar… mag ik veronderstellen dat onze mas-
terstudenten Beeldende Kunsten niet jarenlang 
vol verlangen hebben uitgekeken naar deze 
bevrijding, naar hun EXIT?  Ik weet zeker dat 
zij met tevredenheid én voldoening terugkij-
ken op vier jaar studeren en werken op onze 
creatieve en multidisciplinaire campus. Op 
EXIT / 22 presenteren zij met gepaste trots het 
resultaat van het afgelegde parcours.  Die trots 
geldt ook voor de docenten van PXL-MAD: de 
tentoongestelde werken vormen immers het 
bewijs en eindpunt van een opleiding waarin 
studenten onafgebroken worden uitgedaagd 
om te creëren, te experimenteren en te inno-
veren.

Bovendien getuigen de tentoongestelde 
werken en de in deze catalogus afgebeelde 
projecten in al hun verscheidenheid en cre-
ativiteit van de voortdurende wisselwerking 
tussen onderzoek en onderwijs. Het onder-

zoek in de kunsten op verschillende niveaus 
(Bachelor, Master, Doctor) en in verschillende 
onderzoeksgroepen maakt wezenlijk deel uit 
van onze academische opleiding Beeldende 
Kunsten.  Net als onze ambitie om studenten 
Beeldende Kunsten op te leiden in een voort-
durende betrokkenheid met de actuele ontwik-
kelingen in kunst en maatschappij.

Traditiegetrouw presenteert PXL-MAD School 
of Arts haar afstudeerprojecten samen met deze 
van de masterstudenten Fotografie, Audiovisu-
ele Kunsten en Productdesign (LUCA-School of 
Arts, Genk) en van de opleidingen Architectuur 
en Interieurarchitectuur (faculteit Architectuur 
en Kunst, UHasselt).  Wij zijn heel blij en dank-
baar dat we opnieuw mogen profiteren van de 
gastvrijheid van CCHasselt.

De baseline op de affiches en sociale media 
van PXL-MAD School of Arts luidt: “MAD 
about Arts!?”  Dat zijn er ongetwijfeld heel 
velen. Maar kiezen voor Kunst, als opleiding, 
voor je toekomstige carrière of beroep? Dat is 
in onze maatschappij minder vanzelfsprekend. 
Onze Masters kozen destijds bewust en met 
passie voor een opleiding in de Beeldende 
Kunsten: Grafisch Ontwerp, Juweelontwerp 
& Edelsmeedkunst of Vrije Kunsten (keramiek, 
schilderkunst, sculptuur & installatie, vrije gra-
fiek, open lab). Een keuze die getuigde van 
durf, van verantwoordelijkheidszin en talent 
voor creativiteit. Maar ook een keuze die nu 
resulteert in kwaliteitsvol werk: Masters kie-
zen voor de uitdrukking van een persoonlijk 
verhaal of reflecteren op de vragen en veran-
deringen in onze maatschappij. Of zij combi-
neren beiden tot een verhaal dat uw aandacht 
verdient.  Hun werk is van een hoogstaande 
kwaliteit, maar bijzonder gevarieerd naar 
vorm en inhoud.  In de keuze van materialen 
of medium.

Ook wij, bij PXL-MAD School of Arts, kijken 
vooruit, voorbij deze EXIT en blijven met pas-
sie en toewijding investeren in jong en creatief 
talent. Onze School of Arts wil zich blijvend 
inzetten op de dialoog tussen studenten en 
campus, tussen onze opleidingen en een maat-
schappij vol uitdagingen. 

‘Woekeren’ is Dutch for ‘to spread’ as in ‘the 
virus continues to spread…’.  Indeed, needless 
to confirm that academic year 21-22 was af-
fected by a rampant virus, but WOEKERRR 
was first and foremost the name for a project 
that connected teachers and students during 
a three-day project on current themes such as 
climate, sustainability, connectedness, inclusi-
on, etc. The casual way of working together, the 
selected themes and especially the very varied 
output with particularly inspiring advice are 
characteristic of our time. And characteristic of 
the dynamics and commitment of a motivated 
and participatory student population. We hope 
this virus will continue to ‘woeker’ next acade-
mic year. Neither the education, nor the pro-
jects of the students stand outside society and 
current events. Social or more personal themes 
are addressed in the works shown during EXIT 
/ 22 and consciously or unconsciously reflect 
this generation of students and our zeitgeist.

EXIT / 22, the traditional exhibition of the Mas-
ters Visual Arts, means that the gate is open: 
to the professional field, to further education, 
to the future.  Our students will be released 
and throw off the yoke of study, assignments, 
exams.  But… may I assume that our Master 
students have not been longing for years to this 
liberation, to their final EXIT?  I am confident 
that they can look back with satisfaction on 
four years of studying and working on our cre-
ative and multidisciplinary campus.  At EXIT / 
22 they proudly present the result of the track 
they have covered.  This pride also applies to 
the teachers of PXL-MAD.  After all, the works 
on display form the proof and end point of a 
training in which students are constantly being 
challenged to create, experiment and innovate.

Additionally, the diverse and creative exhibited 
projects attest of a continuous interaction bet-
ween research and education.  Research in the 
Arts on various levels (Bachelor, Master, Doc-
torate) and in several research groups is a key 
aspect of our academic education in the Visual 
Arts.  And on top of this, we cherish our am-
bition to educate our students in involvement 
with current developments in art and society.

Traditionally, PXL-MAD School of Arts presents 
her graduation projects together with LUCA 
School of Arts, Genk (Photography, Audiovi-
sual Arts and Product Design) and the Faculty 
of Architecture and Art, UHasselt (Architecture 
and Interior Architecture programs). We are 
happy and thankful to be back at CCHasselt 
for this edition.

The baseline on the posters and social media 
of PXL-MAD School of Arts is: “MAD about 
Arts!?” There are undoubtedly many. But do 
you choose Art, as an education, for your future 
career or profession? This is less self-evident 
in our society. At the time, our Masters chose 
consciously and with passion a training in the 
Visual Arts: Graphic Design, Jewelry Design & 
Goldsmithing or Fine Arts (ceramics, painting, 
sculpture & installation, free graphics, open 
lab). A choice that showed daring, a sense of 
responsibility and a talent for creativity. A choi-
ce that now results in quality work: Masters 
choose to express a personal story or reflect on 
the questions and changes in our society. Or 
they combine both into a story that deserves 
your attention. Expect the unexpected!! Their 
work is of a high quality, but extremely varied 
in form and content. In the choice of materials 
or medium.

We, at PXL-MAD School of Arts, are also 
looking ahead, beyond this EXIT and we con-
tinue to invest with passion and dedication in 
young and creative talent. Our School of Arts 
wants to continue to focus on the dialogue 
between students and campus, between our 
programs and a society full of challenges.
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Erwin Goegebeur
Head of Department, 

Hasselt, 18th June 2022                                                                                         PXL-MAD School of Arts

Erwin Goegebeur
Departementshoofd, 

Hasselt, 18th juni 2022                                                  PXL-MAD School of Arts
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Binnen PXL-MAD wordt op een bijzondere 
en toonaangevende manier nagedacht over 
het onderzoek in de kunsten. Daarnaast 
wordt het onderwijs op steeds ver-nieuwen-
de manieren doorspekt van dit onderzoek. 
PXL-MAD RESEARCH geeft de inhoudelijke 
ontwikkeling, de organisatie en valorisatie 
van onderzoek binnen PXL-MAD vorm met 
een grote aandacht voor media, kunst, de-
sign en maatschappij. De focus ligt hierbij 
op onderzoek naar nieuwe denkkaders voor 
beelden en ruimtes (onderzoeksdomein 
FRAME), naar actuele hertalingen van tra-
ditionele artistieke uitingen en concepten 
(onderzoeksdomein MANUFrACTURE), 
naar typografisch leesbaarheisonderzoek 
(onderzoeksdomein READSEARCH) en naar 
kunsteducatieve vraagstukken (onderzoeks-
domein ART EDUCATION).

FRAME focust op onconventionele vormen 
van kennisoverdracht die leiden tot nieuwe 
denkkaders voor beelden en ruimtes. De 
artistieke praktijk zelf is een substantieel 
onderdeel van het onderzoek, als een vorm 
van denken in en door beelden en ruimtes. 
FRAME stelt het beeld centraal. Beelden 
worden door FRAME ruim opgevat. We heb-
ben het niet enkel over te kaderen beelden 
zoals schilderijen, tekeningen, foto’s, maar 
ook over installaties, sculpturen, interieurs, 
gebouwen, landschappen, literaire teksten, 
zelfs metaforen en filosofische concepten 
worden beschouwd als cruciale verbeel-
dingen van de werkelijkheid, als beeldende 
kunst.

De actuele hertaling van traditionele ar-
tistieke vormen, materialen, technieken, 
functies en/of concepten is wat de onder-
zoekers van MANUFrACTURE verbindt. De 
onderzoeksgroep verenigt onderzoek naar 
en met artistieke objecten die zich begeven 
op het raakvlak tussen de vrije kunst, het 
objet d’art, en design.  Ambacht(elijkheid), 
gekenmerkt door métier, het manuele, uni-
citeit en tactiliteit, wordt gecombineerd met 
het artistieke of met industriële processen en 
praktij-ken. Nu eens wordt vertrokken van 
een specifieke vraag, dan weer ingespeeld 

op actuele noden. Naast het eindproduct is 
ook het creatieproces zelf van belang, met 
aandacht voor de actieve wisselwerking tus-
sen materialisatie en idee als ontwerpme-
thode. Het lichaam fungeert daarbij dikwijls 
als betekenisverlener en als drager van een 
tacit knowledge of specifiek ‘geheugen’ voor 
handelingen tijdens de creatie. Niet enkel 
het perfecte wordt beoogd, ook de breuk, het 
kwetsbare of het gebrek kunnen een inspira-
tiebron vormen of veruitwendigd worden. Of 
nog: de cruciale rol van hedendaagse kunst 
als weerbarstige stoorzender.

READSEARCH focust zich als onderzoeks-
groep op typografisch lees-baarheidson-der-
zoek. Vanuit een praktijkgerichte ingesteld-
heid wordt letterontwerp bekeken onder 
een multidisciplinair en wetenschappelijk 
perspectief. De artistieke praktijk vormt 
naast, op basis van en in overleg met ex-
perimenteel, doch theoretisch onderbouwd 
onderzoek een substantieel aandeel. READ-
SEARCH biedt een unieke omgeving waarin 
ontwerpende onderzoekers, letterontwer-
pers, wetenschappers, studenten en stake-
holders samengebracht worden door onder-
zoek, ateliers, cursus-sen en documentatie.

De onderzoeksgroep ART EDUCATION 
doet onderzoek binnen het ruime kunste-
ducatieve domein. De focus ligt op (actuele) 
artistiek-pedagogische vraagstukken in uit-
eenlopende contexten. Het onderzoek richt 
zich zowel op theorievorming als op het 
ontwerpen van artistiek-educatieve prakij-
ken. Centrale thema’s zijn vorming, meester-
schap, geschiedenis van het kunstonderwijs, 
kunstenaarschap van de leraar, vermarkting 
van het (kunst)onderwijs. ART EDUCATION 
bestaat uit onderzoekers met zowel artistieke 
als pedagogische achtergrond. Er is een nau-
we samenwerking met de educatieve master-
opleiding in de beeldende en audiovisuele 
kunsten van PXL-MAD.

Within PXL-MAD, research in the arts is ap-
proached in special and innovative ways. By 
connecting our education with the research 
within PXL-MAD-RESEARCH, we shape the 
development, organization and utilization of 
research within the PXL-MAD with a strong 
emphasis on media, art, design and society. 
We focus on research on new frames of thin-
king for images and spaces (research domain 
FRAME), on the current re-phrasing of tradi-
tional artistic forms and concepts (research 
domain MANUFrACTURE), on typographic 
readability research (READSEARCH), and 
on artistic-educational questions (research 
domain ART EDUCATION).

FRAME explores unconventional forms 
of knowledge that create new conceptual 
frames for images from within the artistic 
practice. We regard this practice itself as a 
substantial part of the research because the 
act of making sets forth a way of thinking 
in and through images and spaces. This 
thinking needs a language that is ‘in tune’ 
with the praxis, but does not coincide with 
it. Images are central within FRAME. They 
should be understood here in the broadest 
sense of the word. We do not only attentively 
create and interpret images that can literally 
be ‘framed’, like pain-tings, drawings and 
pictures, but also sculptures, installations, 
interiors, buildings, landscapes, literary tex-
ts, and even metaphors and philosophical 
concepts.

The current rephrasing of traditional artistic 
forms, materials, techniques, functions and/
or concepts constitutes the link between the 
researchers of MANUFrACTURE. This rese-
arch group unifies research into and with ar-
tistic objects that venture into the interface 
between fine art, the objet d’art and design. 
Crafts(manship), characterised by skill, han-
dicraft, uniqueness and tactility, is combined 
with the artistic or with industrial processes 
and practices. Sometimes a specific questi-
on is the starting point, sometimes topical 
needs form the basis. Apart from the final 
product, also the creative process itself is 
important, with attention to the active inter-

action between materialisation and idea as 
design method. In this, the body often serves 
as a giver of meaning and as carrier of tacit 
knowledge or specific ‘memory’ for acts du-
ring the creative process. The aim is not just 
perfection – also fracture, vulnerability or 
lack may constitute a source of inspiration 
or may be externalised. In other words: the 
crucial role of contemporary art as fractious 
troublemaker.

The typographic research group READ-
SEARCH focuses on reading research. Type 
design and/or typography is looked at from 
a multidisciplinary and scientific perspec-
tive, but always with a practical attitude. 
The design practice forms next to, based 
on and in dialogue with experimental, but 
theoretically funded research a substantial 
share. It arises from formal experiments and 
is theoretically founded. READSEARCH pro-
vides a unique and inspiring environment 
that brings together design researchers, 
typeface designers, scientists, students and 
stakeholders through research, courses and 
documentation. In this environment, thin-
king and creating are perfectly synchronised.

The ART EDUCATION research group stu-
dies the broad domain of art education. 
Research in this group focuses on (contem-
porary) artistic-educational issues in varying 
contexts. It aims to generate theory as well 
as artistic-educational practices. Central to-
pics are mastery and apprenticeship, craft-
manship, education as Bildung, the history 
of art education, the artistry of teaching, 
the neoliberalization of (art) education. The 
research group consists of researchers with 
both artistic and pedagogical backgrounds. 
It closely cooperates with the educational 
master programme in (audio)visual arts of 
PXL-MAD.
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Graphic Design
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A graphic designer is a Creator
Not only does he come up with ideas, he 
also shapes them. To establish the interaction 
with his environment, he usually acts as a ca-
talyst in the process of concept, design, and 
communication. As a designer, he is able to 
make a synthesis of the problem of an assign-
ment and to formulate a creative and authen-
tic solution. A master in graphic design is 
familiar with the latest digital developments, 
he masters graphic and multi-media soft-
ware programs and possesses drawing and 
illustrative skills. The combination of these 
competences gives our students the ability to 
anticipate assignments open-minded, both 
as a freelancer or employee.

Goals of our Education Graphic designers 
are research minded and question them-sel-
ves constantly. To stimulate this process, the 
study program is build up gradually, with in-
creasing complexity and attention for rese-
arch both in your design as in your thinking, 
taking it beyond the existing frameworks. The 
visual arts practice incorporates ‘discipline 
related practice’, the core of your educati-
on, and ‘general visual practice’. The disci-
pline related practice exists of four clusters 
in which theory, practice and research are 
inextricably interwoven with each other: Sto-
ry, Copy, Typo and Concept. Within these 
clusters, each student can choose between 
a either a broad or a profound schooling as a 
graphic, illustrative, interactive or advertising 
designer. ‘Image thinking’ is a part of the ba-
chelor’s program ‘image analysis’. Students 
who wish to do so can start a research in 
image thinking for their master’s thesis.
     

 
Master
In the master, the competences of the ba-
chelor are further developed with the per-
spective of a career as graphic designer. An 
internship of 7 to 13 weeks will help you to 
explore your future work environment. In 
the master thesis, you examine a problem 
in form or communication and formulate 
an authentic visual and personal answer. 
Research and experiment are keywords in 
this process.  
The graduation project involves a visual part 
(project) and a written part (research article). 
According to your individual needs, this gra-
duation project will be complemented with 
supporting practice. The Master starts with 
an internship, followed by a master studio 
in which research, theory and practice are 
combined and in which you start with the 
foundations of your master’s thesis.

Contact
Johan Vandebosch

Johan.Vandebosch@pxl.be

Een grafisch ontwerper is een creator 
(creatieve realisator). 
Hij bedenkt niet alleen ideeën maar geeft 
ze ook vorm. Om zijn interactie met de 
omgeving te kunnen realiseren, fungeert hij 
meestal als katalysator binnen het proces van 
ontwerp, vormgeving en communicatie. Als 
ontwerper kan hij een synthese maken van 
de problematiek van een opdracht om na-
dien een creatief en authentiek antwoord te 
formuleren. 
Een Master grafisch ontwerp is op de hoog-
te van de nieuwste digitale ontwikkelingen 
maar beheerst ook zelf grafische en multime-
diaprogramma’s en beschikt over teken- en 
illustratieve vaardigheden. De combinatie 
van deze skills geven een grafisch ontwerper 
de mogelijkheid om zeer ruim te anticiperen 
op opdrachten, als freelancer of in dienst-
verband.

Doelstellingen van de opleiding
Grafisch ontwerpers nemen een onderzoe-
kende houding aan en stellen zichzelf voort-
durend in vraag. Om dit proces te stimuleren 
is het curriculum gradueel opgebouwd met 
groeiende complexiteit en constant aan-
dacht voor het onderzoekend ontwerpen en 
onderzoekend denken, buiten de bestaande 
begrippenkaders. In het beeldende praktijk-
gedeelte zit ‘discipline- gerelateerde’ praktijk 
(de kern van je opleiding) en ‘algemeen beel-
dende praktijk’. Het discipline- gerelateerde 
gedeelte bestaat uit vier clusters waarin the-
orie, praktijk en onderzoek onlosmakelijk 
met elkaar verweven zijn: Story (Verhaal), 
Copy (Taal), Typo en Concept. Binnen deze 
clusters kan gekozen worden voor een bre-
de, of eerder voor een diepgaande vorming 
tot grafisch-, illustratief-, interactief of recla-
me-vormgever. ‘Beelddenken’ komt aan bod 
in het overkoepelend onderdeel beeldana-
lyse. Studenten die dat wensen kunnen voor 
hun masterproef ook onderzoek verrichten 
in het beelddenken.

Master  
In de masteropleiding worden de compe-
tenties uit de bachelor verder ontwikkeld 
met het oog op een loopbaan als grafisch 
ontwerper. Een stage van 7 tot 13 weken 
helpt om de toekomstige werkomgeving van 
binnenuit te verkennen. In de masterproef 
wordt een probleem van vormelijke of com-
municatieve aard onderzocht waarna een 
authentiek beeldend antwoord geformuleerd 
dient te worden. Onderzoek en experiment 
staan hierin centraal. De masterproef bestaat 
uit een beeldend gedeelte (project) en een 
talig gedeelte (scriptie). Afhankelijk van de 
eigen noden wordt deze proef aangevuld 
met ondersteunende praktijk. De opleiding 
tot Master start met een stage, gevolgd door 
een masterstudio waarin onderzoek, theorie 
en praktijk hand in hand gaan en waarin de 
basis wordt gelegd voor het de eigen mas-
terproef.
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Het start allemaal bij onszelf, bij ‘ik’. Bij een 
vorm die we aannemen en naar onze omgeving 
toe uitdragen zowel bewust als onbewust. 
‘Hen’ hoe wij mensen ons laten aanspreken of 
aangesproken willen worden. Daar is de LGBT 
geen onbekende voor. 
Ons ‘zijn’, vaak weten we niet wie we zijn of 
hebben we bang om dit te tonen. Want iets dat 
zo persoonlijk is, laat je niet zo maar zien en 
vaak krijgen we er ook de kans niet toe. Daar-
om wil ik een ‘safespace’ creeëren voor jou en 
voor mij. Waar zowel jij als ik onszelf kunnen 
zijn en ontdekken, ongeacht of je wel of niet 
een LGBT-lid bent. Want iedereen heeft nood 
aan een ‘safeheaven’. Hiervoor kies ik de vorm 
van een zine. Een zine is de meest pure en op-
rechte vorm van ‘zijn’ in boekvorm en iets waar 
je niet omheen kunt. Want het vertrekt vanuit 
jouw ziel. 

It all starts with ourselves, with ‘I’. In a form 
that we take and wear to our environment, both 
consciously and unconsciously. 
‘Them’ how we humans allow ourselves, or 
want to be, addressed. The LGBT is no stranger 
to that. 
Our ‘to be’, often we don’t know who we are 
or we are afraid to show it. Because something 
that is so personal is not easy to show and we 
don’t always get the chance to do that. That’s 
why I want to create a safe space for you and 
me. Where both you and I can be ourselves and 
discover, whether you are or aren’t LGBT mem-
ber. Because everyone needs a safe heaven. For 
this I choose the form of a zine. A zine is the 
purest and most sincere form of ‘to be’ in book 
form and something you can’t ignore. Because 
it starts from your soul.

Mail: aleksandra.flammia@gmail.com
LinkedIn: Aleksandra Flammia

Instagram: graphic_flam
Pinterest: graphic_flam

Aleksandra Flammia
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RUDU staat voor ‘RUimtelijke eDUcatie’ en 
is een educatief gezelschapsspel dat zich in de 
eerste plaats focust op het stimuleren van de 
ruimtelijke vaardigheden van kinderen tussen 
6 en 12 jaar. In het spel gebeurt een wisselwer-
king tussen tweedimensionale kaartjes en drie-
dimensionale constructies. Dit zorgt ervoor dat 
het ruimtelijk inzicht van kinderen geprikkeld 
wordt. Hierbuiten stimuleert het spel ook nog 
andere vaardigheden die bijdragen tot de per-
soonlijke groei van het kind, zoals het maken 
van eigen keuzes waardoor ze zelfstandigheid 
opbouwen. 
Aan het begin van het spel krijgt elke speler een 
aantal kaarten waarop een voor-, boven-, linker-
zij- en rechterzijaanzicht staat afgebeeld. Door-
heen het spel moeten de spelers de constructies 
op deze kaartjes proberen na te bouwen aan de 
hand van blokken die ze verzamelen. Wie op 
het einde van het spel de meeste constructies 
kon neerzetten, is de winnaar.

RUDU stands for ‘spatial education’ and is an 
educational board game which primarily focu-
ses on stimulating the spatial skills of children 
between 6 and 12 years. There is an interaction 
in the game between two-dimensional cards 
and three-dimensional constructions. Because 
of this, the spatial awareness of children gets 
stimulated. Apart from that, the game also sti-
mulates other skills that contribute to a child’s 
personal growth, such as independence by ma-
king their own choices.
At the start of the game, each player is dealt a 
set of cards showing a front, top, left-side and 
right-side view. Throughout the game, players 
must try to recreate the structures on these cards 
using blocks they collect. Whoever can put 
down the most constructions at the end of the 
game is the winner.

Mail: paulien.bloemen@hotmail.be
Website: paulien-bloemen.myportfolio.com
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Nabeeld (Inspiratie: Jelle Terpstra in ‘Wicked 
Art Assignments’)
Stap 1: Denk terug aan een keer dat je een foto 
wilde maken maar het niet deed of kon. 
(Je moet er echt spijt van hebben, de gedachte 
moet aan je vreten).
Stap 2: Beschrijf het beeld zo nauwkeurig mo-
gelijk.
Stap 3: Behandel deze tekst als een foto: kader 
hem in, zet hem op de kast, maak er je bureau-
bladachtergrond van ...

Proefondervindelijk (her)ontdek ik het bevrij-
dend potentieel van de oefening als methode 
om een omweg te nemen binnen een artistiek 
proces. Bovenstaande instructie is een van de 
50 oefeningen uit mijn publicatie die ook terug 
te vinden zijn op een digitaal platform. De pu-
blicatie, een ringmap, fungeert als werkruimte 
en wil de materialiteit teruggeven die verloren 
gaat bij het digitale archief.

Hierbij nodig ik je uit om deel te nemen. E-mail 
je nabeeld naar: louise.jans5@telenet.be

Afterimage (Inspiration: Jelle Terpstra in ‘Wicked 
Art Assignments’)
Step 1: Think about a time when you wanted to 
take a photo but couldn’t.
(You must really regret it, the thought must be 
haunting you).
Step 2: Describe the image as accurately as 
possible.
Step 3: Treat this text like a photo: frame it, put 
it on the cupboard, make it your desktop back-
ground...

By performing exercises like these, I (re)discover 
the liberating potential of exercise as a method 
for taking a detour within an artistic process. 
The above instruction is one of the 50 exercises 
from my publication that can also be found on a 
digital platform. The publication, a ring binder, 
functions as a workspace and aims to restore 
the materiality that is lost in the digital archive.

I hereby invite you to participate. E-mail your 
afterimage to: louise.jans5@telenet.be

Mail: louise.jans5@telenet.be 
Website: louisejans.com  

Instagram: louise.jans 
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Louise Jans

Gedurende twee maanden besteedde ik enkel 
aandacht aan het positieve; negativiteit werd – 
soms met moeite – vermeden. Deze positieve 
ervaringen werden vastgelegd via snelle foto’s. 
Dit visuele dagboek werd vervolgens gecatego-
riseerd en vertaald op verschillende grafische 
wijzen, zodat de beelden een universeel ka-
rakter kregen. De vier categorieën – zonlicht, 
reflectie, steenpatroon en rood – kregen elk een 
eigen map. De map bestond telkens uit een vi-
sueel dagboek met de originele foto’s binnen 
de categorie, het artistieke onderzoek in boek-
vorm, en een groepsanalyse van één gekozen 
afbeelding binnen de betreffende categorie.

For two months, I payed attention to positive 
moments in my life; negativity was avoided, 
sometimes with some difficulty. These positive 
experiences were captured via snapshots. This 
visual diary was categorised and translated 
through multiple graphic techniques, to give 
the pictures a more universal character. The four 
categories - sunlight, reflection, stone patterns 
and red - turned into four final folders, each 
consisting of a visual diary with all original 
pictures of the category, the artistic research in 
the form of a book, and finally a group analysis 
based on one picture within that category.

Mail: fayjxnssen@gmail.com
Instagram: portfaylio
Website: fayjanssen.wixsite.com/fayjanssen

Fay Janssen
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Mijn project is ontstaan vanuit mijn persoonlij-
ke belangstelling voor het plaatselijke dialect. 
Deze interesse komt voort uit het feit dat ik het 
dialect zelf niet spreek, maar wel begrijp. Bui-
ten deze interesse is er ook de frustratie omdat 
ik mij binnen mijn eigen familie buitengesloten 
voel doordat ik het dialect niet spreek. Het spre-
ken van het dialect brengt mensen samen, maar 
het kan er ook voor zorgen dat mensen zich 
buitengesloten voelen. Het niet beheersen van 
het plaatselijke dialect zorgt ervoor dat er een 
disconnectie ontstaat omdat er niet op hetzelfde 
niveau kan worden gecommuniceerd.
Het bakken van streekproducten wordt ingezet 
als hulpmiddel om de brug te slaan om deze 
disconnectie te dichten. De ontspannen, intie-
me en vertrouwde sfeer zorgt ervoor dat er op 
verschillende niveaus kan worden gecommu-
niceerd.

My project grew out of my personal interest 
in the local dialect. This interest stems from 
the fact that I do not speak the dialect myself, 
but do understand it. Outside of this interest, 
there is also the frustration of feeling excluded 
within my own family because I do not speak 
the dialect. Speaking the dialect brings people 
together, but it can also make people feel ex-
cluded. Not mastering the local dialect causes 
disconnection because people cannot commu-
nicate on the same level.
Baking local products is used as a tool to build 
the bridge to close this disconnection. The re-
laxed, intimate and familiar atmosphere ensures 
that communication can take place on different 
levels.

Mail: renee.moons@telenet.be
Instagram: studio Rood

Renée Moons
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Jij ontbreekt mij is een onderzoek naar het ge-
mis van mijn uitgeleende objecten, vertrokken 
vanuit de vraag: ‘wat ontstaat er na het uitle-
nen van mijn waardevolle objecten?’ Vanuit 
de frustratie met mijn hoeveelheid aan spullen 
heb ik een inventaris opgesteld van 1068 ob-
jecten. Hieruit heb ik een selectie gemaakt van 
de 59 belangrijkste sentimenten die ik dacht 
niet weg te kunnen gooien. Om te onderzoeken 
of ik deze objecten daadwerkelijk zou missen 
ben ik ‘De Uitleendienst’ gestart, waarin ik de 
voorwerpen uitleen aan (on)bekenden. Hierbij 
werden bruikleenovereenkomsten onderte-
kend, intakegesprekken gevoerd en ontving ik 
eindverslagen over hun ervaring met het object. 
Daarnaast schreef ik zelf over mijn ervaring met 
het gemis. Binnen dit onderzoek bestaat er een 
paradox tussen mijn angst voor het uitlenen en 
het verwateren van de relatie met mijn objec-
ten, met daar tegenover de angst en de verant-
woordelijkheid die de participanten voelden 
ten opzichte van mijn objecten.

Jij ontbreekt mij researches the absence of my 
loaned objects, starting from the question: ‘what 
happens after my valuable objects are lent 
away?’. The idea originated from my frustrati-
on with the many objects in my room, leading 
me to make an inventory of all 1068 objects. 
To see if I would actually miss these objects if 
they were gone, I started ‘De Uitleendienst’, in 
which I lent my 59 most important belongings 
to strangers and acquaintances. Contracts were 
signed, interviews were held and with the return 
of the items, I received final reports about peo-
ple’s relationship with these objects. Apart from 
this, I wrote small texts about my own feelings 
towards the missing objects. There is a paradox 
between the fear of lending my valuable items 
and my diminishing relation with them, as well 
as the fear and responsibility the participants felt 
when taking care of my belongings.

Céline Mannens
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Mijn vertrekpunt was mezelf en mijn visuele be-
perking Keratoconus. Ik wilde dicht bij mezelf 
blijven en proberen om iets te betekenen voor 
mijn eigen omgeving. Ik onderzocht de beste 
manier om mijn zicht te vertalen in mijn pro-
ject. Daarin zijn mijn angst voor een toekom-
stige blindheid en de persoonlijke onzekerheid 
twee belangrijke factoren die het hele proces 
gestuurd hebben. Door middel van geluidsdi-
mensies tracht ik een angstig desoriënterend 
gevoel te creëren bij de bezoeker en met behulp 
van simulatie brillen en beelden wordt mijn we-
reld visueel weergegeven. Ik daag de bezoeker 
uit om zich een weg te banen door de exposi-
tieruimte en te ontdekken met welke maturiteit 
en zelfzekerheid je in je schoenen moet staan 
als persoon met een visuele beperking. Durf jij 
de uitdaging aan? 

My starting point was myself and my visual im-
pairment Keratoconus. I wanted to stay close 
to myself and make sure I could mean some-
thing to my community. I examined the best 
way to translate my sight into my project. In 
this, my fear of future blindness and personal 
uncertainty are two important factors that gui-
ded the process. Through sound dimensions, I 
attempt to create an anxious disorienting feeling 
to the visitor, and through simulation glasses 
and images, my world is visually represented. 
I challenge the visitor to make his way through 
the exhibition space and discover the maturity 
and self-confidence you have to go through as 
a person with a visual impairment. Do you dare 
to take the challenge? 

Elke Palmaerts 

De vogelverschrikker staat bekend als het por-
tret van de boer. Met één doel, namelijk af-
schrikken. De boer wil zich tonen aan de vogels 
in zijn verschrikkelijkste gedaante. Dit allemaal 
om zijn gewassen te beschermen. De vogel-
verschrikker is gemaakt uit wegwerpmateriaal. 
Afgedankte kleding en voorwerpen. Begint dit 
niet meer en meer te lijken op ons zelfbeeld? 
Waarom jagen we het goedkoopste kledingstuk 
na dat daarna al vlug op de afvalberg belandt? 
Denken we wel genoeg na over de gevolgen 
voor onze planeet? We kopen graag zo goed-
koop mogelijk en zo veel mogelijk. We lopen 
er liever als vogelverschrikkers bij, als leeghoof-
den. Ronddwalend lopen we de natuur af te 
schrikken met ons laatste nieuwe koopje.

The Scarecrow is known as the Farmer’s Portrait. 
With one purpose, which is to deter. The farmer 
wants to show himself to the birds in his most 
terrible form. All this to protect his crops. The 
scarecrow is made from disposable material. 
Discarded clothes and objects. Isn’t this star-
ting to resemble our self-image more and more? 
Why do we chase the cheapest piece of clothing 
that quickly ends up on the waste mountain? 
We like to buy as cheaply as possible and as 
much as possible. We’d rather walk around 
like scarecrows, like empty heads. We wander 
around scaring nature with the latest bargain.
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België, een land met drie nationale talen, een 
land waar het mogelijk is dat de eerste minister 
i.p.v. het Belgische Volkslied de Marseillaise 
begint te zingen, een land met drie regionale 
regeringen, die praktisch evenveel te zeggen 
hebben als die ene nationale regering — als 
die er al is, want België is ook de recordhouder 
in het langst zonder nationale regering zijn. 
Belgen zijn de beste in alles zo ingewikkeld 
mogelijk te maken. Zo zijn er in ons klein landje 
maar liefst 137 steden – die elk voor een eigen 
reden stad zijn geworden – op een oppervlakte 
van 30 689 km2. Met deze feiten over ons klein 
België-landje — een plek die ik vervelend vind 
en na al die jaren nog steeds niet begrijp — ben 
ik op pad getrokken. Elke stad heb ik bezocht 
en in elke stad heb ik het meest banale, maar 
ook meest essentiële gebouw gedocumenteerd, 
namelijk het stadhuis. 

Belgium, a country with three national langua-
ges, a country where it’s possible for the Prime 
Minister to start singing the Marseillaise instead 
of the Belgian National Anthem, a country with 
three regional governments, which have practi-
cally as much to say as the one national gover-
nment – if there is one, because Belgium is also 
the record holder in being without a national 
government for the longest time. Belgians are 
the best at making everything as complicated 
as possible. For example, in our small country 
there are 137 cities – each of which became 
a city for a different reason – in an area of 30 
689 km2. With these facts about our little Bel-
gium-country – a place I find annoying and 
still do not understand after all these years – I 
set out. I visited each city and, in each city, I 
documented the most banal, but also the most 
essential building, namely the city hall. 

Mail: liselot.smolders@gmail.com
Instagram: smolealot 

Liselot Smolders
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Hanne Claesen

Evelien Nagels

Jornick Pellizzari

Cleo Reniers
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Identiteit is een eerder abstract woord. Hoe zit 
onze identiteit in elkaar? En kennen we onze ei-
gen identiteit wel zo goed als we denken dat we 
die kennen?  Fragments of Identity is een project 
over de zoektocht naar de eigen identiteit. Over 
het zoeken naar de voor jezelf nog onbekende 
delen van je identiteit en daardoor jezelf ook 
beter te leren kennen. Met dit project wil ik ook 
stilstaan bij de vraag wat identiteit voor mij be-
tekent en waarom het zo belangrijk is om jezelf 
te kennen. Aan de hand van illustraties probeer 
ik mijn weg te vinden in deze zoektocht.

Identity is a rather abstract word. How does 
our identity take its shape? And do we know 
every aspect of our own identity or is there a 
lot more to learn about ourselves? Fragments of 
Identity is a project about the search for iden-
tity. It’s about looking for the unknown sides of 
our own identity and getting to know ourselves 
better. To realize this project I asked myself why 
it was so important for me to get to know myself 
better and why identity means so much for me. 
Through these illustrations I tried to find my way 
in the search for my identity.

Mail: hanneke.claesen@gmail.com
Instragram: h.artsstudio

Hanne Claesen

Hebben jullie er nooit bij stilgestaan hoe raar 
een menselijk lichaam eigenlijk is? Kijk eens 
naar jouw vingers, tenen, tanden, haar, oogbol-
len, neus met neusgaten, huid met poriën... Hoe 
raar ziet dat er allemaal uit? En denk eens aan 
alles wat we niet eens met het blote oog kunnen 
zien, onze beenderen, vlees, bloed, spieren, 
ingewanden, brein... Wij zijn allemaal een om-
hulsel van huid, een vergankelijk omhulsel. Ons 
lichaam is het vervoermiddel, dat ons van punt 
A tot punt B brengt, van de geboorte tot de on-
ontkoombare dood. Want ja, iedereen sterft. Als 
mensheid zijn wij gedoemd om samen op deze 
aarde te leven en te sterven binnen eenzelfde 
lichaam. We worden geboren, leven, vervallen 
met Pietje de Dood die om de hoek schuilt. 
We zijn net een pakje gehakt uit de supermarkt 
verpakt met folie en een houdbaarheidsdatum. 
Is een mensenlichaam niet raar?

Have you never thought about how weird a hu-
man body really is? Look at your fingers, toes, 
teeth, hair, eyeballs, nose with nostrils, skin 
with pores... How weird does all that look? And 
think of everything we can’t even see with the 
naked eye, our bones, flesh, blood, muscles, 
intestines, brain... We are all a shell of skin, a 
transient shell. Our bodies are the means of 
transportation, taking us from point A to point 
B, from birth to inescapable death. Because yes, 
everyone dies. As humanity, we are fated to live 
and die together on this earth within the same 
body. We are born, live, expire with the Grim 
Reaper lurking around the corner. We are like a 
package of minced meat from the supermarket 
wrapped with foil and an expiration date. Isn’t 
a human body weird?

Mail: mienworks@gmail.com
Instagram: mienworks
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In mijn beeldend onderzoek wordt de kwestie 
rondom industriële ruïnes besproken, met een 
focus op 20ste-eeuwse fabrieken en mijnsites 
in en rondom het oosten van België. Wat gaan 
we als samenleving met deze verlaten plaat-
sen doen? Welke visuele betekenis hebben ze 
in het landschap? Het is een complex thema 
waardoor het zinnig is om dit vanuit de kunst 
te analyseren. Als voorbeeld is er het dilemma 
rondom de ENCI-fabriek in Maastricht, zal het 
afgebroken worden of niet? Er komen ook een 
aantal terugkerende thema’s voor in het werk, 
bijvoorbeeld het begin van de overname van 
de natuur, verticaliteit en herbestemming van 
sites. Er wordt doorheen het project een venster 
aangeboden om de problematiek vanop een af-
stand te bekijken. Hoe kan men als kunstenaar 
en visueel denker over deze sites reflecteren en 
hoe kan men een visueel antwoord bieden op 
deze vraagstelling?

My visual research discusses the issue of indus-
trial ruins, with a focus on 20th century factories 
and mining sites in and around eastern Belgium. 
What are we going to do as a society with these 
abandoned places? What visual significance 
do they have in the landscape? Because it is a 
complex visual topic it makes sense to analyze 
it through art. For example, there is the dilemma 
surrounding the ENCI-factory in Maastricht, will 
it be demolished or not? There are also a num-
ber of recurring themes in my work, for example 
the beginning of the takeover of nature, verti-
cality and the repurposing of sites. Throughout 
the project, a window is offered to have a look 
at the problem from a distance. How can an 
artist and visual thinker reflect on these sites 
and how can one provide a visual answer to 
this question?

Mail: jornick.pellizzari@live.be
Instagram: jornickpellizzari

Jornick Pellizzari
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In september 2021 maakte ik een reis naar Ijsland. 
De sublieme ervaring kwam zo hard binnen 
dat ik het koos als startpunt voor mijn master-
project. Ik begon met het maken van beelden 
in acrylverf. Mijn werk is niet realistisch, maar 
eerder een impressie van mijn gevoel. De kleur-
rijke landschappen en beeldopbouw vragen de 
aandacht van de kijker zoals het echte land-
schap dat bij mij deed. Omdat ik ook leerkracht 
lager onderwijs ben wilde ik dit idee vertalen 
voor kinderen in een prentenboek. Kinder-
boeken hebben een narratief nodig. Dit verhaal 
creëerde ik aan de hand van de Ijslandse mythes 
en mijn fantasie. Het prentenboek toont een 
wandeling door de diverse landschappen. 
Verschillende malen schakelt het verhaal over 
op verbeelding. Mythische wezens duiken dan 
op in het landschap en vertellen zonder tekst 
hun eigen verhaal. Dit gebeurt binnen het boek 
op een kleiner formaat met fijne potloodteke-
ningen.

In September 2021 I made a trip to Iceland. The 
sublime experience hit me so hard that I chose 
it as a starting point for my master project. I 
started making images in acrylic paint. My work 
is not realistic, but rather an impression of my 
feelings. The colorful landscapes and image 
structure demand the viewer’s attention, just 
like the real landscape did with me. Because 
I am also a primary school teacher, I wanted 
to translate this idea for children into a pictu-
re book. Children’s books need a narrative. I 
created this story based on the Icelandic myths 
and my imagination. The picture book follows 
a walk through the various landscapes. Several 
times the story switches to imagination. Mythi-
cal creatures then appear in the landscape and 
tell their own story without text. This is done 
within the book on a smaller size with detailed 
pencil drawings.

Evelien Nagels

Mail: evelien.nagels@gmail.com
Instagram: artevelien

Website: artevelien.weebly.com
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Het turen naar een begin. Een ongevuld stuk 
papier. Nog kaler dan mijn vader zijn haarloze 
schedel. Geen enkele shampoo die een haar 
tevoorschijn zal toveren. Onbegonnen werk. 
Het begin is altijd moeilijk, maar met een koude 
pizza als ontbijt en een zwaar ochtendhoofd 
begon ik een wereld vol associaties op papier 
neer te plaatsen. Verwijzingen naar mijn eigen 
werk, kunst, muziek, memes en alles wat door-
slaggevend is in mijn psyche. Het is werkelijk 
een vertaling van wat er zich in mijn hoofd af-
speelt. Van hedendaagse iconen tot historische 
elementen vult de rol zich op een ludieke wijze. 
Met ludieke wijze bedoel ik eigenlijk slechte 
humor die alleen leuke mensen kunnen appre-
ciëren. Soms is een onderwerp zo simpel als het 
eigen brein herontdekken.

Gazing at a beginning. An unfilled piece of pa-
per. Even balder than my father’s hairless skull. 
No shampoo that will conjure up a hair. An 
impossible task. 
The beginning is always difficult, but with a cold 
pizza for breakfast and a heavy morning head, 
I began to put down on paper a world full of 
associations. References to my own work, art, 
music, memes and everything that is decisive 
in my psyche. It is really a translation of what 
is going on in my head. From contemporary 
icons to historical elements, it fills the role in 
a playful way. By playful, I actually mean bad 
humour that only nice people can appreciate. 
Sometimes a subject is as simple as rediscove-
ring one’s own brain.

Mail: lisa.schelkens@hotmail.be
Instagram: lisaschelkens

Lisa Schelkens

Een onbenoemd jongetje met een moeilijke 
jeugd vlucht van de realiteit weg door te begin-
nen dagdromen. Hij droomt over een onderwa-
terparadijs waar hij net als de ongewervelden 
van de zee, met de stroming van het water, 
onbezonnen kan genieten zonder te moeten 
nadenken over zijn problemen in de echte 
wereld. Hij komt gekke antropomorfe wezens 
tegen, de ongewervelden, die hij begint te zien 
als naasten. Door een onvermogen in commu-
nicatie met de wezens raakt het jongetje ook 
hier, in zijn eigen paradijs, steeds eenzamer. Hij 
blijft steeds langer in zijn fantasie hangen waar-
door zijn fysieke bestaan hem minder belangrijk 
wordt. De tekeningen die ik maak zijn de onge-
wervelden, die symbool staan voor zijn steeds 
ongeruster wordende ouders. Anderzijds maak 
ik verschillende tapijten die de levendigheid 
van zijn fantasie omvatten, de tapijten worden 
des te chaotischer naarmate het jongetje dieper 
in zijn fantasie begint te kruipen.

An unnamed boy with a troubled childhood 
flees to an imaginative underwater paradise. 
Here he can be free of worry and float with 
the currents of the waves, like the invertebrate 
animals of the ocean. He meets anthropomorph 
invertebrate creatures who stare at him in silen-
ce while he explores his fantasy world. Because 
of a lack in communication with the creatures, 
he becomes increasingly lonelier. While his 
time spent in his imagination becomes more 
frequent than his time in reality, he loses track 
of his physical wellbeing. The drawings and 
Risoprints I make are the invertebrates, resem-
bling his worried parents. Meanwhile the ta-
pestries I make resemble his surroundings and 
mental wellbeing. The longer he spends time 
in his fantasy, the more chaotic these tapestries 
get.

Mail: cleren1998@gmail.com
Instagram: kleejohasalobster

Cleo Reniers
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Mail: hello@nabilberhnich.com
Instagram: nabilberhnich

Voor mijn project startte ik vanuit het idee dat 
een groot deel van ons leven zich digitaal af-
speelt. We creëren er een hele wereld. Online 
bepalen we hoe we ons naar die wereld toe 
profileren. Dit kan van platform tot platform een 
andere vorm aannemen. In mijn geval wordt dit 
tot in het extreme doorgetrokken. Waar ik in 
mijn masteronderzoek naar heb gedaan is even-
zeer een stukje zelfreflectie. Op welke manier 
vormen deze virtuele persona’s de reële ik en 
hoeveel van de reële ik zit er nog in die virtuele 
versies? Uiteindelijk is het een wisselwerking 
tussen deze twee want ik steek een deel van me-
zelf in een virtuele omgeving. Die virtuele ik zal 
andere contacten, denkwijzen en opvattingen 
aantrekken die ik weer meeneem naar de reële 
wereld. Daardoor blijven beide omgevingen 
verantwoordelijk voor elkaars ontwikkeling. Ik 
zie het als een menigte van ikken waarbij er 
afwisselend ééntje de leiding neemt en ik er 
af en toe een spel mee kan spelen. Maar wie 
ben ik ècht?

I started my project from the idea that a big 
part of our lives take place digitally. We crea-
te an entire world there. Online we determine 
how we profile ourselves to that world. This can 
take a different form from platform to platform. 
In my case, I take this to the extreme. What 
I have been doing in my master’s research is 
also a piece of self-reflection. In what ways do 
these virtual personas shape the real me and 
how much of the real me is still in these virtual 
versions? Ultimately, it’s an interaction between 
the two because I put a part of myself into a 
virtual environment. That virtual self will attract 
other contacts, ways of thinking and views that 
I bring back with me to the real world. As a re-
sult, both environments remain responsible for 
each other’s development. I see it as a crowd of 
I’s in which one alternately takes the lead and I 
can occasionally play a game with it. But who 
am I really?

Educatieve Masteropleiding
Nabil Berhnich
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Het welzijn van mensen heeft een grote im-
pact. Op individueel niveau is het gevoel van 
welzijn, van geluk de belangrijkste factor. Een 
gevoel van welzijn is eveneens een graadme-
ter voor de deelname aan de maatschappij: 
werken, deelnemen aan het sociale leven,... 
Financieel heeft welzijn eveneens een impact: 
mensen die zich goed voelen werken, mensen 
die zich slecht voelen doen vaak beroep op ver-
vangingsinkomens en hebben meer nood aan 
medische en psychische hulp. 
Het gevoel van welzijn staat de laatste periode 
zwaar onder druk: covid, oorlog, geen sociale 
contacten, werkdruk, online samenleving,...
Vanuit mijn persoonlijke beleving ervaar ik dat 
natuur een belangrijke impact heeft op mijn ge-
voel van welzijn. Wetenschappelijke studies 
ondersteunen mijn ervaring: natuurbeleving 
heeft een positieve impact op welzijn.
Het doel van mijn project is om het welzijn van 
mensen te verhogen. Enerzijds door mensen te 
stimuleren om meer tijd in de natuur door te 
brengen, maar ook door de natuur dichter bij 
de mensen te brengen. 
‘We willen niet alleen méér mensen naar de 
natuur brengen, maar ook méér natuur naar de 
mensen brengen.’
Voor mijn project heb ik een app voor natuur-
beleving gemaakt en een concept uitgewerkt 
voor snoezelruimtes in de stad, om zo mensen 
actief en passief meer in contact te brengen met 
de natuur. 

The well-being of people has a great impact. On 
an individual level, the feeling of well-being, 
of happiness, is the most important factor. A 
sense of well-being is also an indicator for par-
ticipation in the society: working, participating 
in social life, ... Well-being also has a financial 
impact: people who feel good work, people 
who feel bad often have to rely on replacement 
incomes and have a higher need for medical 
and psychological assistance. 
The feeling of well-being has been under great 
pressure lately: covid, war, no social contacts, 
work pressure, online society,...
From my personal experience I experience that 
nature has an important impact on my sense of 
well-being. Scientific studies support my experi-
ence: experiencing nature has a positive impact 
on well-being.
The goal of my project is to increase people’s 
well-being. Firstly by encouraging people to 
spend more time in nature, but also by bringing 
nature closer to people. 
‘We don’t just want to bring more people to 
nature, we also want to bring more nature to 
people.’
For my project, I created an app for experi-
encing nature and developed a concept for 
snoozing spaces in the city, in order to bring 
people more in touch with nature, both actively 
and passively.

Eline Wijgaearts
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Het is bewezen dat jongeren de kwetsbaarste 
groep zijn om te geloven in foutieve informa-
tie. Dit komt door hun hoge mediaconsumptie. 
Jongeren zijn ook minder en minder geneigd 
om de actualiteit te volgen net omdat ze juis-
te, foute en manipulatieve informatie niet van 
elkaar kunnen onderscheiden, en dus niet we-
ten waarin ze in kunnen geloven. In mijn mas-
terproject en -scriptie ben ik op zoek gegaan 
naar manieren om jongeren uit het 4de en 5de 
middelbaar het gevaar van informatiepollutie 
te laten ervaren. Dit wil ik concreet doen in 
drie stappen. Ten eerste moeten de jongeren zelf 
desinformatie maken. Hierop wordt gereflec-
teerd in een tweede fase, waarin de complexi-
teit van informatiepollutie belicht wordt. Vaak 
is informatie niet simpelweg juist of fout. Als 
allerlaatste fase vind ik het ook erg belangrijk 
dat jongeren opnieuw aangemoedigd worden 
om zich met een kritische, maar positieve blik 
te verdiepen in de actualiteit. 

It has been proven that young people are more 
likely to believe in misinformation than any 
other group. This is due to their high media 
consumption. Young people are also less and 
less inclined to follow current affairs because 
they are unable to separate correct, incorrect 
and manipulative information from one ano-
ther. Therefore they do not know what to believe 
in. I went looking for a way to let young people 
from the 4th and 5th secondary experience the 
danger of information pollution. I want to do 
this in three steps. Firstly, they have to create 
disinformation themselves, after which they will 
reflect on it in the second phase. This second 
phase focuses on the complexity of information 
pollution. Information is often not simply right 
or wrong but somewhere in between. Finally, 
I also find it very important that young people 
are once again encouraged to delve into current 
affairs with a critical, but positive view.

Mail: Robbe.vandenbrande6@gmail.com
Instagram.com: if_dreams_may_come

Educatieve Masteropleiding
Robbe Vandenbrande

Na onderzoek bleek dat, mede dankzij techno-
logie, concerten een enorme evolutie hebben 
doorgemaakt over de jaren. Online concerten 
vormen een concurrentie voor live concerten. 
Op zoek naar een manier om live concerten in-
teressanter te maken ontdekten we al snel dat er 
één factor is dat zowel verantwoordelijk is om 
de concertervaring beter te maken als slechter, 
de smartphone. We gingen op zoek naar een 
medium om al het positieve van de gsm te be-
houden en het negatieve te verwijderen. Een 
augmented reality bril. Zo startte het onderzoek 
naar hoe ik, met focus op de gebruikerservaring, 
een meerwaarde kan creëren in een festivaler-
varing d.m.v. een augmented reality bril.Veel 
functies zoals foto’s maken of vrienden zoeken 
bestaan al via de gsm, maar dankzij de bril is 
het storende effect van de gsm weg. Maar de 
mogelijkheid om, bijvoorbeeld te zien wat je 
vrienden zien, is een meerwaarde via deze bril.

Research has shown that, thanks to technology, 
concerts have undergone an enormous evolu-
tion over the years. Online concerts compete 
with live concerts. Looking for a way to make 
live concerts more interesting, we quickly dis-
covered that there is one factor that is both 
responsible for making the concert experience 
better and worse, the smartphone. We started 
looking for a medium to keep all the positives 
of the mobile phone and remove the negati-
ves. Augmented reality glasses. This is how the 
research started into how I, with a focus on 
the user experience, can add value in a festi-
val experience by means of augmented reality 
glasses. Many functions such as taking photos 
or finding friends already exist on the mobile 
phone, but with the glasses, the phone doesn’t 
disturb anyone else. But the possibility to see, 
for example, what your friends see, is an added 
value through these glasses.

Mail: romi.paspont@gmail.com

Romi Paspont
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De applicatie die het samenleven ondersteu-
ning biedt. Recent onderzoek toont aan dat 
voor twee op de drie jongeren een eigen wo-
ning een onbereikbare droom is. Wat is het al-
ternatief? Trends zoals cohousing of coöperatief 
wonen schieten als paddenstoelen uit de grond. 

Walt is gebaseerd op meerdere cohousing 
projecten. In de app worden alle noden, docu-
mentatie en communicatie voor de bewoners 
gebundeld. Hiernaast word je gestimuleerd 
om elkaar te helpen en zo de buurtbewoners 
dichter bij elkaar te brengen. Gebruikers kun-
nen door hulp te bieden waarderingsbadges 
van elkaar verdienen. Deze kunnen vervol-
gens worden ingeruild voor kortingen op leuke 
groepsactiviteiten!

The application that supports community li-
ving . Recent research shows that for two out of 
three young people, having their own home is 
an unattainable dream. What is the alternative? 
Trends like cohousing or cooperative living are 
popping up like mushrooms. 

Walt is based on multiple cohousing projects. 
The app bundles all the needs, documentation 
and communication for the residents. In additi-
on, you are encouraged to help each other, thus 
bringing the residents closer together. Users can 
earn appreciation badges from each other by 
helping. These can then be exchanged for dis-
counts on fun group activities!

Mail: lindsay.vos@hotmail.com
Instagram: vosontwerpt

Lindsay Vos
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In mijn masterproject ben ik op zoek gegaan 
naar wat de kleuren van de wereld nu juist zijn. 
Aan de hand van de 196 vlaggen van de door 
de Verenigde Naties erkende landen, ging ik 
op zoek naar het kleurengebruik hierachter. In 
mijn project heb ik eerst iedere natie en diens 
bijbehorende vlag als een individueel (onder-
zoeks)werkstuk benadert, om nadien de kleuren 
hieruit te abstraheren en op zoek te gaan naar 
de mogelijke gelijkenissen en verschillen. Dit 
resulteerde in kleurenabstracties, onderbouwd 
aan een doorgedreven mathematische bena-
dering. In totaal creëerde ik – tot op het heden 
– 425 werkstukken, bestaande uit 750 kleuren. 
Deze werkstukken onderverdeeld in 3 catego-
rieën: naties, continenten, en de wereld.

In my master project, I set out to find out exactly 
what the colors of the world are. Using the 196 
flags of the countries recognized by the United 
Nations, I went in search of the use of color be-
hind them. In my project I first approached each 
nation and its corresponding flag as an indivi-
dual (research) piece of work, to then abstract 
the colors and look for possible similarities and 
differences. This resulted in color abstractions, 
based on a thorough mathematical approach. In 
total I created - until today - 425 pieces, consis-
ting of 750 colors. These pieces are divided into 
3 categories: nations, continents, and the world.

Mail: quintenbleyen@outlook.com
LinkedIn: quintenbleyen
Behance: quintenbleyen 

Quinten John Bleyen

Mijn masteronderzoek is een verkennings-tocht 
doorheen het absurde. Ik was vertrokken vanuit 
de consumptiemaatschappij, waar ik graag kri-
tiek op wou uitwerken, maar die kritiek stond 
al snel niet meer centraal door mijn groeiende 
interesse in het maken van absurde en surrea-
listische assemblages.
Zo vertrek ik van een doodnormaal dagelijks 
voorwerp wat ons amper nog iets vertelt, en 
onderzoek ik hoe de poëzie, het leven, de prik-
keling … terug in dat voorwerp kan gebracht 
worden door middel van een ander bvb. con-
trasterend voorwerp hieraan te koppelen, of 
door de functie te ontdoen van het voorwerp. 
Met deze methodes ga ik aan de slag en als 
resultaat een beeldenreeks (beelden en sculp-
turen) die onze blik vernieuwen en de dagda-
gelijkse dingen in vraag laat stellen.

My masterproject is about the exploration of the 
absurd. Consumerism was my starting point and 
I wanted to work out criticism on the consume-
rism society. But that criticism wasn’t my priority 
anymore after my growing interest in creating 
absurdist and surrealistic assemblies. 
I start with objects that don’t have a story, eve-
ryday objects that don’t catch our eye anymore. 
By combining boring objects with methods like 
juxtaposition and dysfunction I try to give new 
poetic life to these objects in the hope they will 
make us feel something again. The result is a 
series of images and sculptures which I hope 
will renew the viewers look on these everyday 
objects.

Mail: bangels.jens@gmail.com
instagram: jensbangels

A
ds

ur
b

Jens Bangels

D
e 

K
le

ur
en

 v
an

 d
e 

W
er

el
d



4948

Mail: stefaniedebakker@outlook.com
Instagram: stefaniedebakker

De context van het gebeuren gaat over metho-
dieken, het herbekijken van de eigen praktijk, 
over het maken van keuzes. Het gaat over de 
tastbaarheid van kunst, over een artistieke 
praktijk die niet bestaat in de vorm van fysie-
ke kunstobjecten maar eerder in vormgegeven 
situaties waar de uitnodiging en het collectief 
creëren centraal staan. 

Aan de hand van instructies worden menselijke 
acties in gang gezet en de toeschouwer bewust 
gemaakt van hun repetitieve alledaagse hande-
lingen. Het is een onderzoek naar de gecreëer-
de situatie, de beleving van de participanten en 
hun gedeelde ruimte. 

De context van het gebeuren is een ode aan 
het moment. 

The context of the happening focuses on me-
thodologies, making choices, rewiring of the 
artist’s practice. It is about the tangibility of art, 
about an artistic practice that does not exist in 
the fixed form of physical art objects but rather 
in created situations where the invitation and 
collective creation are centralised.

Human actions are triggered by means of in-
structions and the viewer is made aware of their 
repetitive everyday actions. It is a research on 
the created situation, the experience of the par-
ticipants and their shared space. 

The context of the happening is an ode to the 
moment.

Stefanie De Bakker

De kleerkast van een nudist is een scriptie, 
evenzeer een album en een expo (of nog er-
ger, het is een bi-directioneel onderzoek). Het 
is een beeldtaal tussen alle creatieve out-puts 
van een kunstenaar, puzzelaar en muzikant die 
opgroeide in Haspengouw, maar tijdens zijn 
onderzoek zich in de stationsbuurt van Hasselt 
vestigde. Wat begon als een masterproef eindig-
de in een zoektocht naar identiteit en beeldtaal, 
maar ook directheid en expressie. Casper Cox 
combineert elementen van pop-art, expressio-
nisme en street art om een bevreemde wereld te 
creëren waar skeletten, juwelen en ogen leven. 
Een plateau waar Hip-hop net geen Hip-hop is 
en taal gereduceerd wordt tot beeld. 

A nudist’s wardrobe is a thesis, an album and 
an exposition combined (or worse a bidi-
rectional journey). It’s the visual language 
of all creative outputs an artist, puzzler and 
musician has. What started as a masterthesis 
ended up as a journey in identity, but also in 
directness and expression. Casper Cox com-
bines elements of pop-art, expressionism 
and street art to create a strange world full 
of skeletons, jewelry and eyes. It is a plateau 
where Hip-hop isn’t Hip-hop and language 
is reduced to image. 

Mail: CasperCox.music@gmail.Com
Instagram: caspercox
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Walk in Progress gaat over mijn wandel-prak-
tijk als een doorlopend proces; een repetitieve 
oefening om de wandeling toe te eigenen en 
gelaagder te maken. De hoofdvraag van waaruit 
ik startte, luidt: ‘welk pleidooi schuilt er precies 
in mijn wandelen?’. Alsmaar in hetzelfde gebied 
wandelen is voor mij een werkmethode om de 
herkenning uit te dagen en zo mijn perceptie 
van deze landelijke omgeving te vernieuwen 
- via fysieke vervoering ga ik op zoek naar men-
tale vervoering. Steeds ga ik op pad met een 
selectie citaten en beelden uit mijn mentale 
referentiekader. Tijdens het wandelen ontstaat 
er ruimte om in dialoog te treden met jezelf, 
maar ook met onze maatschappij en de ver-
wachtingen die hierin gegrond zijn. De herha-
ling in mijn tekeningen nemen de toeschouwer 
mee op wandeling. In vier geschreven passages 
neem ik de lezer eveneens mee op reis langs-
heen herhaling, aandacht, efficiëntie en het 
wandelen als kunst. 

Walk in Progress is about my walking practice 
as a continuous process; a repetitive exercise to 
claim my walk and to add layers to it. The main 
question here is: ‘what exactly is the meaning 
of my walks?’. By continuously walking throug-
hout the same rural area, I try to challenge the 
recognition within my route and thus renew my 
perception of this environment. On each walk 
I bring a selection of quotes, as well as images 
existing in my ‘mental archive’. These act as a 
starting point for deeper reflection throughout 
notes and drawings. Walking creates the possi-
bility to start a dialogue with yourself, as well 
as with our current society and the expectations 
grounded in it. The repetition in my drawings 
take the viewer along my walk. In my thesis, the 
reader embarks on a journey with me, exploring 
repetition, attention, efficiency and walking as 
art. 

Mail: veerle.klein2000@gmail.com
Instagram: veerle.klein 

Veerle Klein
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Voor ons ligt een lange en loodzware weg, 
deze is geassembleerd uit putten en wortels, 
bochten en heuvels, vluchtige hoop en verdie-
pende wanhoop, doch nadert het einde elke 
stap dichter. Het pad wordt bewandeld. Beken 
gevuld met vloeistoffen, zowel het frisse water 
vanuit de bergen als de urine uit de blazen van 
alle organismes die dit woud hun haardstede 
noemen. U zult uw maaltijd krijgen, wees maar 
gerust, maar eerst zal u moeten wachten amice, 
het zal u deugd doen. We worden verwacht iets 
te zijn, wat datgene is, vullen we zelf in als onze 
eigen gekerfde weg. Deze weg zit vol gruwels, 
pijnen en wanhopen, maar dat is precies wat 
het zo waardevol laat aanvoelen, de honger die 
het maal overheerlijk maakt. De stap naar de 
eind destinatie zullen wel allen ooit maken als 
de geesten van morgen.

Ahead of us lies a long and arduous road, this 
road assembled from pits and roots, bends and 
hills, fleeting hope and deepening despair, yet 
the end draws nearer every step. The path shall 
be walked. Streams filled with liquids, both the 
fresh water from the mountains and the urine 
from the bladders of all the organisms that call 
this forest their hearth. You will get your meal, 
don’t worry, but first you will have to wait, dear 
friend, it will do you good. We are expected to 
be something, what that is, we fill in ourselves 
as our own carved path. This road is full of hor-
rors, pains and despair, but that’s exactly what 
makes it feel so precious, the hunger that makes 
the sustenance so delicious. All will make their 
step to the final destination as the phantoms of 
tomorrow.

Mail: Leroy.Goorts@hotmail.com
Instagram: kleuterkop / lergoo

Website: leroygoorts.wixsite.com
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De meeste mensen in de wereld weten hoe 
voetbal visueel eruit ziet. Het is een wedstrijd 
met 22 mensen die het tegen elkaar opnemen 
met een bal op gras of kunstgras. Daarnaast is 
er een scheidsrechter aanwezig om zo neutraal 
mogelijk de wedstrijd in goede banen te leiden. 
Ook heeft het voetbalveld de nodige belijning 
om de grens te kunnen bepalen. Maar wat ge-
beurt er als we al deze belangrijke visuele ele-
menten weglaten zoals de kleding van een voet-
balspeler, veldbelijning, het voetbaldoel en het 
meest essentiële deel van voetbal: de bal zelf. 
Mustapha maakt van voetbal een dans van in-
directe bewegingen, een nieuw vraagstuk rond 
hoe we anders moeten durven kijken.

Most people in the world know what soccer 
looks like visually. It is a game with 22 people 
competing against each other with a ball on 
grass. In addition, there is a referee present to be 
as neutral as possible in controlling the match. 
Also, the soccer field has the necessary lines 
to set the boundary. But what happens if we 
leave out all these important visual elements 
such as the clothing of a player, field lines, the 
goal and the most essential part of the game: 
the ball itself. 
Mustapha turns soccer into a dance of indirect 
movements, a new question of how we should 
dare to look at things differently.

Mail: mu_sta55@hotmail.com 
        musteh95@gmail.com 
Instagram: mustaibi

Mustapha Taibi

Helena Stevens deed in haar masterjaar onder-
zoek naar de verschillende landschappen in 
Haspengouw. Om een beter beeld te krijgen 
op de eeuwenoude band tussen landschap en 
kunstenaar en welke invloed deze heeft op haar 
alledaagse leven. 

Een belangrijk deel in haar zoektocht zijn ana-
lyses van inspirerende kunstenaars, hun inzich-
ten maar vooral hun specifieke beeldtaal. Hier-
voor is ze verschillende van hun werken gaan 
kopiëren. Deze studie heeft een grote invloed 
gehad op haar veranderende  perspectieven, 
vormtaal, kleurgebruik en composities. 

In her master year Helena Stevens did research 
on the different landscapes in Haspengouw. To 
get a better idea of the age-old connection be-
tween landscape and artist and what influence 
this has on her everyday life. 

An important part of her quest are analyses 
of inspiring artists, their insights but especial-
ly their specific visual language. For this she 
started copying several of their works. This stu-
dy has had a great influence on her changing 
perspectives, form language, use of color and 
compositions.

Mail: stevenshelena@hotmail.com
Instagram: illustratorix

Helena Stevens
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Ach het is me wat tegenwoordig, maar dat we-
ten we allemaal al lang. 
U wordt door het slijk gehaald, wat meer valt 
er te zeggen? 
Door smerigheid en stank sleur ik u mee, in 
het schuiloord dat de kelder is, in de gedaante 
van door mens besmeurde landschappen op 
een blad.
Niemand wordt er graag mee geconfronteerd, 
juist daarom druk ik uw neus in deze vettigheid. 
Stikt erin, wees ellendig gij onnozelaar!
Kom dichterbij, daalt naar beneden, betreedt 
het onaangename en doe alsof u thuis bent. 
Want het is hier zeker ook heel gezellig, speel-
sheid heeft zijn plaats in de modder namelijk.
Aanschouw dan dit puur menselijk schouwspel; 
absoluut vuil en ellendig, absoluut onnozel en 
banaal, maar godverdomme absoluut schoon 
en heerlijk. 

Oh well it’s always something these days, but 
we all knew that already.
You are getting dragged through sludge, what 
more is there to say?
I’m dragging you through squalor and stench, 
in a basement used as refuge, in the shape of 
landscapes spotted by humankind on a sheet.
Nobody likes to be confronted with it, that’s 
why I will press your nose in this adiposity. Cho-
ke in it, be miserable you moron!
Come closer, descend, enter the unpleasant and 
make yourself at home.
Because it could also be homy here, that is to 
say, playfulness has its place in the mud.
Behold this pure humane spectacle; absolutely 
foul and miserable, absolutely trite and banal, 
but goddamnit absolutely beautiful and deli-
cious. 

Mail: vandegoorrob@gmail.com
Instagram: rob.vandegoor
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Mail: gert.duquene@telenet.be
Instagram: gert_duquene

Vriendschapsfraude is een onlineprobleem dat 
tijdens de coronacrisis alleen maar groter werd. 
Je wordt bevriend, op Facebook bijvoorbeeld, 
terwijl je in werkelijkheid in het net van een 
gespecialiseerde bende verstrikt raakt. Je bouwt 
een hechte band op, maar je hebt geen idee 
dat een bataljon criminelen antwoordt en je 
vertrouwen wint. Uiteindelijk vragen ze je om 
geld, dat je graag geeft om je vriend te helpen.
Goed dom, denk je misschien? Zo denkt de 
publieke opinie er ook over. Meteen een reden 
temeer voor de slachtoffers om zich te schamen 
en te zwijgen.
 
In deze sensibiliseringscampagne plaatsen we 
de slachtoffers op een voetstuk. Ze werpen zich 
op als ambassadeurs om te voorkomen dat an-
deren in dezelfde val trappen.

Friendship fraud is an online problem that only 
increased during the corona crisis. You become 
friends, for example on Facebook, when in rea-
lity you become entangled in the net of a speci-
alised gang. You build a close relationship, but 
you have no idea that a battalion of criminals 
is answering and gaining your trust. Eventually 
they ask you for money, which you gladly give 
to help your friend. Pretty stupid, you might 
think? That is what the public thinks too. All 
the more reason for the victims to feel ashamed 
and keep quiet.
In this awareness campaign, we put the vic-
tims on a pedestal. They act as ambassadors to 
prevent others from falling into the same trap.

Gert Duquene

Enkele voorbeelden van verschrikkelijke wacht-
woorden, die toch veel te veel gebruikt wor-
den. Mensen begrijpen vaak het gevaar van een 
slechte wachtwoordbeveiliging niet of schatten 
dit verkeerd in. Wat op het eerste zicht een vei-
lig wachtwoord lijkt, is in wezen een bijzon-
der makkelijk te kraken wachtwoord voor een 
computer. Dit masterproject biedt een oplos-
sing door veilige wachtwoorden te genereren 
en tegelijk via een beeld het onthouden ervan 
makkelijk te maken. Een unieke link tussen 
beeld, woord en computer. 

Just a few of the many examples of terrible, yet 
often used passwords. People often don’t un-
derstand or underestimate the danger of poor 
passwords and its impact on account security. 
Something that might appear to be a safe pass-
word to a human, might make for a way too easy 
password for a computer to crack. This project 
tries offering a solution by computer generating 
safer passwords, that are more easy to remember 
thanks to the use of images as aids. A unique link 
between imagery, language and computers.

Mail: info@emiledhaene.be
Instagram: emiledhaene
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Studenten in het hoger onderwijs hebben va-
ker problemen met hun mentale gezondheid. 
Hierdoor grijpen ze tijdens het blokken naar 
oppeppers en middelen die de concentratie ver-
hogen, zoals Rilatine. Er zijn echter nog andere 
manieren om beter en zelfs gezonder te blok-
ken. Zo blijkt bijvoorbeeld dat sommige geuren 
en smaken bevorderend kunnen werken voor 
het geheugen. Daarom lanceert Starbucks een 
preventiecampagne door gezondere alternatie-
ven te tonen. Dit gebeurt aan de hand van een 
exclusief studentenmenu. Elk item op het menu 
kan je op een specifieke manier helpen. Nood 
aan een theetje dat helpt bij het verwerken van 
leerstof? Of eentje dat je concentratie verhoogt? 
Een koffie die je de nacht door helpt of één die 
je laat slapen als Doornroosje?

Students in higher education are increasingly 
having problems with their mental health. This 
makes them more likely to reach for boosters 
and concentration-enhancing drugs, such as Ri-
talin, while studying. However, there are other 
ways to help you study healthier and even more 
efficiently. For example, it appears that smell 
and taste can promote memory while studying. 
That is why Starbucks is launching a prevention 
campaign to inform students that there are also 
healthier alternatives to study better. We did this 
by creating a student menu. Each item on the 
menu helps you in its own unique way while 
preparing for your finals. 
Need a cup of tea to help you process infor-
mation? Or one that helps you concentrate a 
bit better? We even have coffees that will make 
you sleep like the Sleeping Beauty or keep you 
awake during a night of studying.

Mail: brechtlaeremans@gmail.com
ST

A
R

B
U

C
K

S 
H

EL
PT

 S
TU

D
EN

TE
N

 G
EZ

O
N

D
ER

 B
LO

K
K

EN
.

Brecht Laeremans



Ekatériné Lortkipanidze

Merve Kilinc 

R
ea

di
ng

 T
yp

e 
an

d 
Ty

po
gr

ap
hy

R
ea

di
ng

 T
yp

e 
an

d 
Ty

po
gr

ap
hy



6564

C
on

cr
et

e 
C

om
m

on
 g

ro
un

d

Social modernism architecture has a strong pre-
sence in the urban scene in Georgia. But what 
some don’t know is that, during the stagnation 
in 70’s the architecture must be re-evaluated 
because of the growing housing problem. And 
not only did the buildings needed to stand its 
ground but so did the Georgian language. When 
in 1978 the Soviet government planned to chan-
ge the official language in Georgia to Russian, 
this created big wave of protests in Tbilisi. Those 
protests saved the anchoring of Georgian as an 
official language. Even more, the 3 main Geor-
gian writing systems are still used in contempo-
rary times and are considered to contribute to 
the identity of Georgian natives. 

In my project I tackle these two shifting points 
between architecture and typography in Ge-
orgia by finding a common ground. Instead of 
making typographic architecture or architec-
tural typography, I started to play with their di-
mensions. From a massive shape, the cube, I 
opened the shapes up by transforming it with 
Georgian letters. With, at that time commonly 
used material, concrete, I molded the blocks 
into tridimensional objects that can be built 
upon and used to convey a message. 

Sociaal-modernistische architectuur is sterk 
aanwezig in het stadsbeeld in Georgië. Maar 
wat sommigen niet weten, is dat tijdens de stag-
natie in de jaren 70 de architectuur heroverwo-
gen moest worden vanwege het groeiende huis-
vestingsprobleem. En niet alleen de gebouwen 
moesten standhouden, maar ook de Georgische 
taal. Toen de Sovjetregering in 1978 van plan 
was de officiële taal in Georgië te veranderen 
in Russisch, veroorzaakte dit een grote golf van 
protesten in Tbilisi. Die protesten hebben de 
verankering van het Georgisch als officiële taal 
gered. Sterker nog, de 3 belangrijke Georgische 
schrijfsystemen worden nog steeds gebruikt in 
de hedendaagse tijd en worden geacht bij te 
dragen aan de identiteit van de Georgische be-
volking.

In mijn project pak ik deze twee schakelpunten 
tussen architectuur en typografie in Georgië aan 
door een gemeenschappelijke basis te vinden. 
In plaats van typografische architectuur of archi-
tecturale typografie te maken, begon ik te spe-
len met hun dimensies. Van een massieve vorm, 
de kubus, heb ik de vormen geopend door deze 
te transformeren met Georgische letters. Met het 
destijds veelgebruikte materiaal beton vormde 
ik de blokken tot driedimensionale objecten 
waarop kan worden gebouwd en waarmee een 
boodschap kan worden overgebracht.

Ekatériné Lortkipanidze

Mail: lortkipanidze.ekaterine@gmail.com
Instagram: graph.eka

Taal is een cruciaal onderdeel voor de identi-
teit van elk gemeenschap, ook voor de Turkse 
Belgen. Omdat taal inherent verbonden is met 
klanken, heeft dit project de Turks-Nederland-
se auditieve kenmerken op een visuele manier 
vastgelegd. Typografie werkt hier als een ma-
nier om spraak te visualiseren en is een be-
langrijk middel om de meerwaarde van deze 
hybride taal over te brengen. Uit de analyses 
van de audiofragmenten werden gelijkenissen 
en verschillen tussen de Nederlandse, Turkse 
en Turks-Nederlandse taal vastgelegd. Op die 
manier werden ontwerpparameters ontwikkeld 
om de zeven belangrijkste auditieve kenmerken 
(verlengen, verkorten, onomatopee, benadruk-
ken, herhalen, mixen en uitdrukkingen) te visu-
aliseren voor het vaststellen van een identiteit 
voor Turkse Belgen. Deze parameters worden 
geïmplementeerd in een lettertype waarin de 
letters per parameter worden aangepast en dit 
binnen een door de gemeenschap gedreven 
systeem waarin Turks, Nederlands en Turks-Ne-
derlands (nieuwe woorden) op een natuurlijke 
manier worden gemengd. Dit project draagt bij 
tot de communicatie over de schoonheid die 
een hybride taal inhoudt voor de identificatie. 

Language is a crucial component for the identity 
of any community, including the Turkish-Belgi-
an. As language is inherently connected with 
sounds, this project captured the Turkish-Dutch 
auditive contributors in a visual manner. Ty-
pography as the vehicle to visualize speech is 
an important tool to communicate the added 
value this hybrid language holds. Through the 
analyzation of audio fragments, similarities and 
differences were captured between the Dutch, 
the Turkish and the Turkish-Dutch language. 
From there design parameters were developed 
to visualize the seven main auditive contributors 
(prolonging, shorten, onomatopoeia, emphasi-
ze, repeat, mix and expressions) for the establis-
hment of an identity for Turkish Belgians. These 
parameters are implemented in a font in which 
the letters are modified per parameters and this 
within a system, determined by the community, 
where Turkish, Dutch and Turkish-Dutch (new 
words) are mixed in a natural manner. This pro-
ject contributes to the communication about 
the beauty a hybrid language holds for identi-
fication. 

Mail: merrve.klnc@gmail.com
Instagram: merv.kilinc

Merve Kilinc 
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The department of Object & Jewellery offers 
an artistic, academic course based on expe-
rimentation and research, with a constant 
interaction between thinking and doing. The 
ambiguous position of the field of jewelle-
ry and object making within the world of 
the visual arts, crafts and design is seen as 
an inspiring starting point. This position is 
constantly questioned in order to develop a 
critical attitude towards our own discipline.
From the start, students are immersed in the 
world of contemporary jewellery and object 
making: from traditional craftsmanship to the 
most avant-garde and innovative materials 
and techniques. In the first bachelor year 
students are introduced into the artistic field 
of contemporary jewellery and develop a 
sound basis of technical and design skills. 
During the second bachelor year students 
investigate the limits of the discipline by 
questioning the wearability of jewellery and 
the functionality of objects. 

Technically they explore the possibilities of 
innovative CAD-CAM processes (3D prin-
ting, Lasercutting, …) and traditional silver-
smithing techniques. In the third bachelor 
year the students focus on the development 
of their artistic research, which is finalized 
in the bachelor degree project.

For the international master course, students 
work on their individual artistic master’s pro-
ject, resulting in a graduation show and a 
presentation at the EXIT and EXcITed exhi-
bition. In a written document they reflect 
critically on their own research and artistic 
practice. An internship is also required, to 
explore the professional field.

Contact
Nedda El-Asmar

Nedda.El-Asmar@PXL.BE

Juweelontwerp & Edelsmeedkunst (Object & 
Jewellery) is een artistieke, academische op-
leiding waarbij experimenteren, de interactie 
tussen denken en doen en het ontwikkelen 
van een onderzoekende houding centraal 
staan. De ambigue positie die ons vakgebied 
inneemt binnen het landschap van de beel-
dende kunsten, de zogenaamde crafts en de-
sign is een inspirerend uitgangspunt. 
Onze studenten worden vanaf de start van de 
opleiding ondergedompeld in de scène van 
de hedendaagse sieraden en objecten, gaande 
van de traditie van het ambacht tot de meest 
avant-garde en innoverende technieken en 
materialen. In de eerste bachelor wordt een 
onmisbare basis gelegd op zowel technisch, 
vormelijk en materiaalkundig vlak en wordt 
er geëxperimenteerd met ontwerptechnieken.  
In de tweede bachelor concentreert het on-
derzoek inhoudelijk op de draagbaarheid van 
sieraden en de functionaliteit van objecten.

Op technisch vlak verkennen de studenten de 
mogelijkheden van hedendaagse technieken 
(3D printen, lasersnijden, …) en het traditi-
onele smeden van objecten. In de derde ba-
chelor ligt het zwaartepunt vooral op concept 
en de ontwikkeling van het eigen artistieke 
onderzoek met als finale de bachelorproef.

In de internationale masteropleiding wordt 
van de studenten verwacht dat ze een eigen 
praktisch en theoretisch onderzoek in de kun-
sten voeren dat enerzijds uitmondt in vernieu-
wend werk dat o.a. gepresenteerd wordt in de 
master- tentoonstelling EXIT en EXcITed en an-
derzijds in een schriftelijke component waarin 
de student reflecteert en rapporteert over het 
eigen onderzoek in de kunsten. Daarnaast is 
er een stageperiode, om de eerste stappen in 
het werkveld te zetten.
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Contact
Nedda El-Asmar

Nedda.El-Asmar@PXL.BE



Daria Shinskaya
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Als we naar grenslijnen, zoals een hek of een 
muur kijken, wat vertellen die ons dan? Een 
schutting kan niet spreken, maar zendt een 
boodschap uit en verandert het gedrag en de 
situatie van degene die ze overschrijdt. Hekken, 
muren en lijnen bestaan over de hele wereld, in 
veel culturen zijn ze zelfs een universeel sym-
bool van bescherming. 
Ook sieraden, meer bepaald amuletten, zijn 
sinds het ontstaan ervan bedoeld om de drager 
ervan te beschermen. In dit project zijn ver-
schillende amuletten als broches, hangers en 
armbanden ontwikkeld, gebaseerd op en geas-
socieerd met de hekken die ik heb bestudeerd 
en gefotografeerd via Google Maps. Geïnspi-
reerd door de alomtegenwoordige eindeloze 
lijnen van de kleine groene hekken die overal 
in Rusland te vinden zijn, verdiept het artistieke 
onderzoek zich in de sterke visuele taal van de 
specifieke hekken en de politieke en steden-
bouwkundige betekenis ervan.

When we look at border lines, such as a fence 
or a wall, what do they tell us? A fence cannot 
speak, but it sends a message and changes the 
behaviour and situation of the person who cros-
ses it. Fences, walls and lines exist all over the 
world, in many cultures they are even a univer-
sal symbol of protection. 
Jewellery too, and more specifically amulets, 
have been intended to protect the wearer since 
ancient times. In this project, various amulets 
as brooches, pendants and bracelets were de-
veloped, based on and associated with the fen-
ces that I studied and photographed via Google 
Maps. Inspired by the ubiquitous endless lines 
of the small green fences that stretch all over 
Russia, the artistic research delves into the 
strong visual language of the particular fences 
and its political and urbanistic meaning.

Mail: dsh4202@gmail.com
Instagram: outdushina
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At our department for Fine Arts, every stu-
dent is given the opportunity to fully develop 
himself into an independent, authentic and 
investigative artist. The department of Fine 
Arts consists of 5 major studios (Painting, 
Sculpture & Installation, Open Lab, Cera-
mics and Printmaking), supplemented with 1 
minor studio Glass. In addition, the platform 
“DigiMAD” offers possible collaborations 
between art students and the departments 
Interactive Design and Digital (A.I., robo-
tics and big data). Focus on the specificity of 
a discipline is accompanied by theoretical 
deepening, an eye for contemporary interna-
tional trends, cross-disciplinary projects and 
individual conversations with both fellow 
students and teachers in an open atmosphe-
re. The presentation of the work, both inside 
and outside the campus, is also an essenti-
al part of the training. It offers students the 
opportunity to independently develop their 
own practice, determine their own position 
and choose their own tools. 

Fine Arts is a specialization of the academic 
Visual Arts program and consists of a three-
year bachelor’s program and a one-year mas-
ter’s program. The bachelor’s program initi-
ally focuses on the tradition, techniques and 
visual language of one or more disciplines. 
Over time the student learns to adopt a criti-
cal position in order to develop his own ar-
tistic practice. The master’s program focuses 
even more on developing a substantiated, 
individual discourse and an open mind. The 
main part of the master’s program consists of 
developing a master project, in combination 
with a master’s thesis. Depending on the in-
dividual master project, the student chooses 
a specific master studio, consisting of both 
practical and theoretical work forms, and a 
number of supporting subjects. Finally, an 
internship gives the opportunity to actively 
participate in the art landscape. Several guest 
lecturers are invited during the academic 
year and interim presentation moments are 
organized. Both the bachelor’s and master’s 
programs conclude with a year-end exhibi-
tion.

Contact
Luk Lambrecht

Luk.Lambrecht@pxl.be

Binnen de ateliers van Vrije Kunsten krijgt 
elke student de mogelijkheid zichzelf te 
ontwikkelen tot een eigenzinnige, authen-
tieke en onderzoekende kunstenaar. Vijf 
hoofdateliers staan ter beschikking (Schil-
derkunst, Sculptuur & Installatie, Open Lab, 
Keramiek en Vrije Grafiek), aangevuld met 
1 minor-atelier Glas. Daarnaast is er ook 
het platform ‘DigiMAD’ dat mogelijke sa-
menwerkingen coördineert tussen kunst-
studenten en de afdelingen Interactieve 
Vormgeving en Digital (A.I., robotica en 
big data). Aandacht voor de specificiteit van 
een discipline gaat gepaard met theoretische 
verdieping, oog voor hedendaagse interna-
tionale tendensen, discipline-overschrijden-
de projecten en individuele gesprekken met 
zowel collega-studenten als docenten. De 
presentatie van het werk, zowel binnen als 
buiten de campus, is eveneens een essenti-
eel onderdeel va n de opleiding. Studenten 
krijgen zo de mogelijkheid om zelfstandig 
hun eigen praktijk te ontplooien, hun eigen 
positie te bepalen en zelf hun tools te kiezen.

Vrije Kunsten is een afstudeerrichting van 
de academische opleiding Beeldende Kun-
sten en bestaat zowel uit een driejarige ba-
cheloropleiding als een eenjarige masterop-
leiding. Waar de bacheloropleiding in eerste 
instantie ingaat op de traditie, technieken en 
beeldtaal van een of meerdere disciplines, en 
de student na verloop van tijd een kritische 
positie leert aannemen om te komen tot een 
eigen artistieke praktijk, focust de masterop-
leiding nog meer op het ontwikkelen van een 
onderbouwd, individueel discours en een 
open geest. Het hoofdaandeel van de mas-
teropleiding bestaat uit het ontwikkelen van 
een masterproject, in combinatie met een 
masterscriptie. In functie van het individuele 
masterproject kiest de student voor een wel-
bepaalde masterstudio, bestaande uit zowel 
praktische als theoretische werkvormen, en 
een aantal ondersteunende vakken. Tot slot 
geeft een stage de kans om actief te partici-
peren aan het kunstenlandschap. In de loop 
van het academiejaar komen meerdere gast-
docenten op bezoek en worden tussentijdse 
presentatiemomenten georganiseerd. Zowel 
de bachelor- als de masteropleiding sluit af 
met een eindejaarstentoonstelling.
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Luk Lambrecht

Luk.Lambrecht@pxl.be



Irina Colun
Vrije Grafiek  Printmaking

Rachel Daniëls Sculptuur & Installatie
Sculpture & Installation

Dieter De Kerf
Schilderkunst Painting

Messalina Lotigiers
Keramiek  Ceramics

Naomi Maquiese
Vrije Grafiek  Printmaking

Arne Nys
Sculptuur & Installatie

Sculpture & Installation

Ged Proost
Sculptuur & Installatie

Sculpture & Installation
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Liesl Roos
Sculptuur & Installatie

Sculpture & Installation

Flore Van Gorp
Open Lab
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Michel VandebroekSculptuur & EMK Sculpture & EMK

Roxane Vandenreyt
Schilderkunst Painting

Sandra Vandepoel
Schilderkunst Painting

Fee Veraghtert
Vrije Grafiek  Printmaking

Magdalena ViljoenSculptuur & Installatie
Sculpture & Installation

Lotte Vranken
Sculptuur & Installatie

Sculpture & Installation

Huang Zaiyun
Schilderkunst Painting

V
ri

je
 K

un
st

en

Fi
ne

 A
rt

s



8382

Een veelheid van boven elkaar liggende alle-
daagse voorwerpen, pictogrammen en andere 
symbolen uit wereldwijde (sub)culturen lopen 
door elkaar in Rachel Daniëls’ installaties, die 
gebaseerd lijken te zijn op een schijnbare wan-
orde die onze lezing van haar werk opzette-
lijk vertroebelt. Deze heterogene associaties 
vertonen soms een soort humor - absurditeit 
zelfs - maar komen vaak dreigend over en lijken 
een latent geweld te bevatten. Als multidisci-
plinaire kunstenaar combineert ze technieken 
en inspiratiebronnen om een “kritische me-
chaniek” te construeren die gebruik maakt van 
een unieke beeldtaal. Haar visuele stijl is ge-
inspireerd op de geschriften van o.a. Foucault, 
Dostojevski, Philip K.Dick en Yukio Mishima. 
Via deze schrijvers hun analyses van macht en 
schoonheid onderzoekt ze de machtsstructu-
ren die actief zijn binnen onze samenleving en 
ontleed ze gevoelens van verlangen en berouw 
die aanwezig zijn bij de individuele mens. Vaak 
gaan haar installaties gepaard met begeleiden-
de soundscapes die fungeren als emulgatoren 
die een dialoog uitlokken tussen verschillende 
elementen binnen de installaties. Haar voor-
naamste materialen zijn staal, bouwhekken en 
glas in lood, uitgesproken materialen die een 
dwingende kracht bevatten en vertonen.

Rachel Daniëls
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Dit project is bedoeld om vertaling te aanschou-
wen als een proces in de artistieke praktijk dat 
wordt gebruikt als een strategie om de manier 
waarop we creëren, denken en communiceren 
over kunst beter te begrijpen. Deze observaties 
worden geïntroduceerd in de context van over-
drachtelijkheid en de heropleving van motieven 
doorheen de kunstgeschiedenis.
Binnen mijn praktijk wil ik manieren exploreren 
om kunstwerken te benaderen, maar ook ge-
schriften en andere kunstwerken die blijven re-
flecteren op de mogelijkheden van het lezen en 
waarnemen van reeds bestaande kunstwerken. 
Met andere woorden, ik ben geïnteresseerd in 
de nazinderingen van specifieke kunstwerken 
en wil met hun inter-ageren. Door hierover te 
reflecteren wordt niet alleen de context ont-
dekt waarin ze initieel ontstonden, maar ook 
een nauwere, tactiele relatie wordt blootge-
legd - één die ontstaat door het proces van hun 
her-maken binnen een ander medium.

This project intends to touch on translation as 
a process in artistic practice used as a strategy 
for better understanding and informing the way 
we create, think, and communicate about art. 
These observations are introduced within the 
context of transference and the resurgence of 
motifs throughout art history.
Within my practice, I explore ways of approa-
ching works of art, as well as writings, or other 
works of art that continue to reflect upon the 
possibilities of reading and perceiving already 
existing works of art. In other words, I am inte-
rested in the afterlife of specific works of art, and 
I would like to reflect along them. Reflecting 
along them involves not only discovering the 
context in which they were initially integrated, 
but also a more close, tactile relation to them – 
one that is being carried out by the process of 
their re-making within another medium.

Mail: irina_colun@yahoo.com

Irina Colun
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Archetypische poëtische thema’s zoals het sym-
bolisch spel met verlangen, het aantrekken en 
afstoten, het lokken met aarzeling en twijfel 
zijn een rode draad in de werken van Messalina 
Lotigiers. Hiermee simuleert zij een filmische 
droomtoestand, een escapisme dat altijd ontoe-
reikend blijft, het verlies van kwetsbaarheid, het 
onderweg zijn, het verlangen naar verre plaat-
sen en het nooit aankomen.
Haar artistiek werk resulteert in video, tekst, 
audio en keramische objecten. Een persoonlij-
ke databank van eigen tekstfragmenten vormt 
de basis van haar oeuvre. Omdat deze teksten 
vaak abstract en enigmatisch zijn worden ze 
getransponeerd in (onder)titels of audio. Tussen 
schrift en bewegend beeld ontstaat er een nieu-
we betekenis-laag.
De filmbeelden zijn fragmentarisch, associatief 
en spontaan geregisseerd. In de verschillende 
scenes plaatst ze zichzelf of een alter ego in 
uiteenlopende ervaringen waar ze zowel in de 
positie van toeschouwer, deelnemer, acteur of 
regisseur komt te staan.

Archetypical poetic topics like symbolical 
games with desire, attraction and repelling, lu-
ring with hesitation and doubt run through the 
works of Messalina Lotigiers like a red thread. 
With all of this she simulates a certain filmic 
dream state, an escapism that will always be 
unfulfilled, the loss of vulnerability, being on 
the road, the yearning for faraway places and 
wandering without a final destination.
Her artistic work results in video, text, audio 
and ceramic objects.
A personal database of own text fragments 
forms the base of her oeuvre. Because these 
texts are often abstract and enigmatic they are 
transposed to (sub)titles or spoken words. That 
way the poetry becomes more tangible, so new 
layers of meaning occur in conjunction with the 
(moving) image.
The movie fragments are associative and direc-
ted spontaneously. In various scenes she places 
herself or an alter ego in various circumstances 
where she puts herself in the position of a spec-
tator but also participant, actor or director.

Mail: Messalina.liu@hotmail.com
Instagram: messalinalo
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De reeks Weapons of Mass Construction ver-
trekt vanuit afbeeldingen van kernwapens en 
hoogtechnologische machines waarin na her-
werkingen op doek de visuele informatie van 
de objecten in delen van het schilderij gere-
duceerd wordt tot lijnen en vlakken. Op deze 
manier trachten de werken de visuele structuur 
van deze objecten bloot te leggen en ontstaat 
er een dialoog tussen de taal van het schilderen 
en de representatie. Het werk flirt ook met sci-
ence fiction als een manier om te kijken naar 
de dystopische aspecten van de hedendaagse 
leefwereld.

The series Weapons of Mass Construction evol-
ved from found images of nuclear weapons and 
technological machines which have been adap-
ted and painted on the flat surface of the canvas. 
Hereafter the visual information of the images 
has been reduced to lines and surfaces in cer-
tain parts of the painting as to create a dialogue 
between a painterly language and representa-
tional painting. In this way the visual structure 
of the painting is made clear to the naked eye. 
The work also flirts with science fiction as a way 
to look at the dystopic aspects of our contem-
porary world.

Mail: dieter.dk@hotmail.com 
Instagram: dieterdekerf

Dieter De Kerf
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Het werk dat ik maak komt intuïtief tot stand. 
De focus ligt op de dingen die groeien, bloei-
en, mengen, zichzelf afbreken en weer kleur 
krijgen. Vergankelijkheid maakt altijd plaats 
voor nieuwe vormen. Deze cyclus die zich 
manifesteert in de omringende natuur alsook 
in mijn praktijk zal steeds een grote inspiratie 
zijn voor mijn beeldend werk. Mijn beelden 
zijn een avontuur en onderzoek in mijn eigen 
verhaal en een poging tot reflectie van het leven 
dat ik ervaar. Water speelt hierin een grote rol. 
Het fysieke ritme dat de rivier ons toont is waar 
ik mezelf aan overgeef tijdens het maken.
Zo kan ik u vertellen hoe de constante bewe-
ging van de natuur als metafoor voor mijn werk 
kan worden gezien. Net zoals de ontelbare che-
mische processen die zich in het natuurlijke 
voordoen, vertelt mijn werk voor mezelf een 
gelijkaardig verhaal.
Het werk gedraagt zich als een ecosysteem, het 
geeft en neemt. Een wisselwerking tussen den-
ken, tijd, materie en ruimte.

The work I make grows intuitively. The focus is 
on things that grow, bloom, mix, break down 
and regain color again. Transience always ma-
kes place for new forms. This cycle that mani-
fests itself in the surrounding nature and also in 
my practice will always be a great inspiration 
for my visual work. My images are an adventure 
and research into my own story and a reflection 
of the life I experience. Water plays a major role 
in this. The physical rhythm that the river shows 
us is what I surrender myself to while making.
This way I can tell you how the constant move-
ment of nature can be seen as a metaphor for 
my work. Like the countless chemical processes 
that occur in nature, tells my work a similar 
story for myself.
The work behaves like an ecosystem, it gives 
and takes. An interaction between thought, 
time, matter and space.

Mail: arnenys129@gmail.com 
Instagram: nysarne

Arne Nys

De “Zwarte GOO” die langzaam de onschuldi-
ge Zijnen overneemt terwijl ze negatief worden 
gevoed, ook al hoeft het helemaal niet negatief 
gevoed te worden. 
Deze vertelling vormde de basis van Naomi 
haar werk. Ze vertelt het door middel van een 
installatie, performance, met textiel en tekenin-
gen en de Zijnen zelf als medium. Die Zijnen 
die dienen als acteurs, de belichaming van de 
vertelling 

The “Black goo” that slowly takes over the inno-
cent Beings while feeding them negatively, even 
though it doesn’t need to be negatively fed at all. 
This story formed the foundation of Naomi’s 
masterproject. She tells it through installation, 
performance with textiles, drawings and the 
“Beings”. Those “Beings” are the ones who ser-
ve as actors, the embodiment of the narration.
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I work with the transformational natures of 
glass and ceramics, to create experimental 
amorphous forms, inspired by natural forma-
tions. Geological formations reflect the vast 
timescales of the Earth and show how fleeting 
our human lifespans are. I explore the traces 
that are left, and connections that come to be, 
through encounters. I translate this interest into 
material explorations using casting techniques 
that embody transformation and interaction. I 
relate the way in which these sculptural bodies 
are embedded with traces and memory, to that 
of my own body. I reflect on my personal history 
and experience of growing up in South Africa, a 
landscape embedded with trauma, and combi-
ne the sculptural forms with jagged glass panels, 
printed with imagery that originate from form 
a family archive. I relate personal experiences 
to collective concerns in relation to ecological 
change, to develop a narrative of precarity and 
flux as a collective current state. I am guided by 
the concept of assemblages to create sculptu-
ral compositions. Through this body of work, I 
developed a fractured landscape of sculptural 
forms, layered with traces, history, and loss.

Liesl Roos

Ik werk met de transformationele aard van glas 
en keramiek om experimentele en amorfe vor-
men te creëren, geïnspireerd door natuurlijke 
formaties. Geologische formaties weerspiege-
len de enorme tijdschalen van de aarde en laten 
zien hoe vluchtig onze menselijke levensduur 
is. Ik verken de sporen die worden achtergela-
ten en de nieuwe verbindingen die ontstaan. 
Deze interesse vertaal ik naar materiele ver-
kenningen met behulp van giettechnieken die 
transformatie en interactie belichamen. De 
manier waarop deze sculpturale lichamen zijn 
ingebed met sporen en herinneringen, breng 
ik in verband met die van mijn eigen lichaam. 
Ik reflecteer op mijn persoonlijke geschiedenis 
en ervaring van opgroeien in Zuid-Afrika, een 
landschap vol trauma, en combineer de sculp-
turale vormen met gekartelde glaspanelen, 
bedrukt met afbeeldingen die afkomstig zijn 
uit een familiearchief. Ik breng persoonlijke 
ervaringen in verband met collectieve zorgen 
met betrekking tot ecologische verandering, om 
een   verhaal te ontwikkelen van onzekerheid 
en flux als een collectieve huidige staat. Ik laat 
me leiden door het concept van assemblages 
om sculpturale composities te creëren. Door dit 
oeuvre ontwikkelde ik een gebroken landschap 
van sculpturale vormen, gelaagd met sporen, 
geschiedenis en verlies.

Een grote bron van inspiratie voor mijn praktijk 
vloeit voort uit de belangstelling voor functione-
le objecten die door de meesten worden gezien 
als afval of onbelangrijk. Ze hebben een bepaal-
de esthetiek waarvan we ons niet meer bewust 
zijn omdat we het gewoon zijn om er op een 
dagdagelijkse manier naar te kijken. Graag stel 
ik deze objecten samen met mijn eigen vorm-
taal om de toeschouwer op een andere manier 
naar dit soort aspecten te laten kijken. Op deze 
manier ontstaat er een spel tussen verschillende 
waardes waarbij het functionele object wordt 
opgewaardeerd tot kunstobject of sculptuur. De 
regels verdwijnen.

A big source of inspiration for my own practice 
flows fort out of the admiration for functional 
objects that most see as garbage or unimpor-
tant. They possess some kind of aesthetic were 
nobody is aware of because we come in touch 
with them almost every day. Glady I incorpo-
rate these objects in to my own sculptural lan-
guage to show the audience a different way of 
viewing them. By doing this there originates a 
game between value were the functional object 
gets upgrade to an piece of art or sculpture. The 
rules disappear.

Mail: gedproost@gmail.com 
Instagram: gedproost
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Uitsteeksels zijn niet gemaakt om aan te raken, 
toch? In mijn project ‘Barb’ heb ik hout van een 
dode kersenboom gebruikt, waaronder ik vroe-
ger in mijn hangmat relaxte. Trouwens, voor al 
het materiaal dat ik in mijn werken gebruik, 
heb ik de neiging om alleen de dingen te se-
lecteren die me echt aanspreken. Geïnspireerd 
door het prikkeldraad aan de omheining, heb 
ik deze prachtige dynamische lijnen op grote 
schaal gecreëerd. De transformatie naar hout 
is misschien verrassend en als ik voor mezelf 
spreek, ik krijg de neiging het te willen aanra-
ken. Toch zal het in een tentoonstellingsruimte 
in zijn grote schaal nog steeds zijn initiële be-
doeling van een obstructie vervullen. Zo zullen 
de voorbijgangers rond het beeld moeten gaan. 
Op deze manier speel ik graag met beeldhouw-
kunst en haar concept zodat ze met elkaar ver-
weven zijn.

Protrusions aren’t made to be touched, right? 
In my project ‘Barb’ I used wood from a dead 
cherry tree, under which I used to relax in my 
hammock. By the way, for all the materials I 
use in my works, I tend to select only the things 
that really appeal to me. Inspired by the barbed 
wire on the fence, I created these beautiful dy-
namic lines on a large scale. The transformation 
to wood may be surprising and, speaking for 
myself, I get the urge to want to touch it. Yet in 
an exhibition space in its large scale, it will still 
fulfill its initial purpose of an obstruction. Thus, 
passersby will have to go around the sculpture. 
In this way, I like to play with sculpture and its 
concept so that they are intertwined.

Educatieve Masteropleiding
Michel Vandebroek

Flore Van Gorp haalt haar inspiratie uit de ab-
surde banaliteit van het dagelijkse leven. Op 
ludieke wijze vormt ze de gevestigde patronen 
rondom ons om tot beeldend werk. Er is veel 
stof tot nadenken, zonder die heerlijke absur-
diteit te overpeinzen. De focus ligt op de sa-
mensmelting van de kunstenaar, de mens, en 
het creatieproces. Dit resulteert in een kritische, 
ongerepte beeldtaal die met een korreltje zout 
genomen moet worden.

Snurkende tieners slapen hun roes uit na een 
zware avond in de dancing. Huisvrouwen 
zorgen dat hun kinderen na school een boter-
hammetje met chocopasta of kalkoensalami 
voorgeschoteld krijgen. De kat gromt voldaan 
(wanneer hij iedereen onder tafel smikkelt).

Snoring teenagers sleep off their wild night at 
the dance. Housewives make sure that their 
children are served a sandwich with chocolate 
spread or turkey salami after school. The cat 
growls contentedly (when it swallows everyone 
under the table).

Flore Van Gorp draws inspiration from the ab-
surd banality of daily life. She playfully trans-
forms the established patterns around us into 
visual works. There is much food for thought, 
without overthinking that delicious absurdity. 
The focus is on the fusion of the artist, the hu-
man being, and the creative process. This results 
in a critical, immaculate visual language that 
ought to be taken with a pinch of salt.

Snurkende tieners slapen hun roes uit na een 
zware avond in de dancing. Huisvrouwen 
zorgen dat hun kinderen na school een boter-
hammetje met chocopasta of kalkoensalami 
voorgeschoteld krijgen. De kat gromt voldaan 
(wanneer hij iedereen onder tafel smikkelt).

Snoring teenagers sleep off their wild night at 
the dance. Housewives make sure that their 
children are served a sandwich with chocola-
te spread or turkey salami after school. The cat 
growls contentedly (when it swallows everyone 
under the table).

Flore Van Gorp
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In de schietbaan raak je je doel. Het karton 
wordt in snippers gescheurd. Maar wat in het 
echte leven? We stellen doelen en zien ze ex-
ploderen. Het zit in onze menselijke natuur om 
de scherven op te rapen en opnieuw te bouwen. 
Altijd vooruit. De schilderijen zijn bedoeld om 
vanuit een vrouwelijk perspectief een weder-
geboorte te creëren van vernietigde dingen – 
zowel materieel als immaterieel. Een nieuw 
doelwit uit de ruïnes van het oude. Decon-
structie en reconstructie. Hierbinnen ontstaan 
kleurrijke landschappen die het proces van de 
compositie illustreren. Gaten krijgen in een bre-
der kader hun betekenis en wonden pogen ge-
heeld te worden. Verbrande materialen worden 
omgezet in levende componenten. De gelaag-
de constructies hebben hun eigen begrenzing 
maar geven tegelijkertijd een opening naar een 
waarnemen buiten het eigen gezichtsveld. Aan 
de basis van Sandra Vandepoel’s werk ligt een 
optimistisch vertrouwen in duurzaam herstel.

In the shooting range you hit your target. The 
cardboard is torn into shreds. But what in real 
life? We set goals and watch them explode. 
It’s in our human nature to pick up the shards 
and rebuild. Always ahead. The paintings are 
intended to create a rebirth of destroyed things 
- both material and intangible - from a female 
perspective. A new target from the ruins of the 
old. Deconstruction and reconstruction. Within 
this, colourful landscapes are created that illus-
trate the process of composition. Holes acquire 
their meaning in a broader context and wounds 
tend to heal. Burnt materials are converted into 
living components. The layered constructions 
have their own boundaries, but at the same time 
provide an opening to perception outside one’s 
own field of view. Sandra Vandepoel’s work is 
based on an optimistic confidence in a sustai-
nable recovery.

Mail: vandepoel.sandra@gmail.com

Sandra Vandepoel

Het algemene thema in deze reeks werken is 
het ingeburgerd trauma bij vrouwen en de re-
latie tot stilte aan de hand van Susan Sontag en 
Maguerite Duras. Het doel is om een manier te 
vinden om dit gevoelige onderwerp te vertalen 
naar kunst. Het onderzoek leidde naar verschil-
lende studies over gendergebonden trauma, 
vrouwen in kunst en stilte in kunst. Er werd een 
experiment opgezet in de ateliers met verschil-
lende manieren om
deze informatie op een interessante manier te 
verwerken. Dit begon met figuratieve schilde-
rijen en pastels en ging verder naar aquarel op 
rijstpapier en stofwerken. Deze twee media 
vertaalden de gevoeligheid en spanning van 
het onderwerp beter. De intentie blijft om het 
onderzoek verder te zetten.

The general theme in this series of works is the 
established trauma in women and the relati-
onship to silence through Susan Sontag and 
Maguerite Duras. The goal is to find a way to 
translate this sensitive subject into art. The rese-
arch led through several studies on gender-ba-
sed trauma, women in art and silence in art. 
An experiment was started in the workshops 
with different ways to process this information 
in an interesting way. This started with figurative 
paintings and pastels, but worked its way into 
watercolor on rice paper and fabric works. The-
se two mediums better translated the sensitivity 
and tenseness of the subject.

Instagram: roxanevandenreyt
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Mail: madeliv7@gmail.com 
Website: www.madeliviljoen.com 
Instagram: madeliviljoen

Om de broosheid en vergankelijkheid van de 
dierlijke overblijfselen die ik vond in het natuur-
lijke landschap van Zuid-Afrika, mijn thuisland, 
te bewaren, verwerk ik deze fragmenten door ze 
te transformeren naar nieuwe materialen. Door 
hoofdzakelijk in glas te werken om sommige 
van de gewone botrelikwieën van de natuur te 
imiteren, heb ik een archief van de toekomst 
gevormd. Het van nabij gadeslaan van deze po-
gingen om de fauna in stand te houden, leidt 
onvermijdelijk tot gevoelens van aantrekking, 
afstoting en introspectie. Deze fictief vervormde 
specimens worden gekoesterde artefacten, die 
de menselijke inmenging in de natuur en de 
sterke symbiose tussen het kunstmatige en het 
natuurlijke vertegenwoordigen.

To preserve the fragility and impermanence of 
the animal remnants I have found and collec-
ted in the natural landscape of South Africa, 
my home country, I transform these fragments 
mainly by replication in new materials. Sculp-
ting primarily in glass to imitate some of the 
ordinary bone relics of nature, an archive of the 
future, rather than the past, has formed. Closely 
observing these attempts of conserving fauna, 
inevitably leads to sentiments of attraction, 
repulsion and introspection. These fictionally 
distorted specimens, becomes cherished arte-
facts, representing the human interference with 
nature and the strong symbiosis between the 
artificial and the natural.

Madeli Viljoen

De artistieke praktijk van Fee Veraghtert is een 
zeer gemotiveerd en intens spel geïnspireerd 
op en geïntegreerd in het alledaagse. Waarbij 
het heen en weer bewegen tussen observatie 
en actie aan de basis ligt. De dialoog die wordt 
vastgelegd door middel van kleur en vorm zorgt 
ervoor dat het oog buigt in de richting van de 
lijnen, zodat de zoektocht naar wat de abstrac-
tie werkelijk is er niet zoveel toe lijkt te doen. 
De titels van de werken voegen een extra laag 
toe die vraagtekens oproept over de oorsprong 
van het beeld. De regels worden wazig en de 
werken beginnen een eigen leven te leiden.

The artistic practice of Fee Veraghtert is a highly 
motivated and intense game inspired by and 
integrated into the everyday. It is based on mo-
ving back and forth between observation and 
action. This dialogue that is captured by means 
of color and shape, makes the eye curve in the 
direction of the lines offered for gaze, so that the 
inquiry about what is an abstraction from what 
doesn’t seem to matter that much. The titles of 
the works add an extra layer that raises ques-
tions about the origin of the image. The rules 
become blurred, and the works begin to take 
on a life of their own.

Mail: feeveraghtert@hotmail.com
Instagram: feeveraghtert

Fee Veraghtert

Fu
tu

re
 F

os
si

ls



9796

Through critical reading of some of the most 
familiar literary texts, like those of the Grimm 
fairytales, one can research the appearance of 
recurring symbols and question how one can 
interpret them in our contemporary time. By 
reexamining these stories and the meaning hi-
dden behind the romantic interpretations one 
can see that the opposite of the general cliché 
comes to light. This series of works is about 
the tension between this romantic cliché and 
a deeper truth hidden in these stories pointing 
towards the human psyche.

Based on elaborating the story of some of the 
most familiar text reading, to the emergence of 
some special factors in the text to think again 
whether from the text or symbolic, and discuss 
the appeared inevitable reasons, and questions 
the primitiveness of story and the moment the 
immediacy of the realistic meaning, then the 
dialogue of space and time, Try to find the most 
realistic possibility and realistic significance of 
the story.

通过对一些最耳熟能详的故事文本进行推敲
性的阅读，对文本中某些特殊因素的出现 进
行再一次的思考，无论是从文字上还是象征
意义上， 并探讨其出现的必然缘由，并 追问
故事的原始性以及当下的即时性即现实意义，
进而进行时空的对话，尽最大可能 挖掘故事最
真实发生的可能性及现实意义。

Huang Zaiyun

BANG! Out of a feverish visual library filled 
with visions of disarray and idols in a precarious 
state of decline oozes the artistic practice of our 
hero Johnny. The steady slope starting at soci-
al and cultural relevance down to the outright 
shocking and ludicrous margins of the accep-
table acts not only as fertile grounds, but also 
as a backdrop for the deliciously nightmarish 
excretionsJohnny produces.
This is where the seed of inspiration flowers, 
overgrows, festers and corrupts. Everything 
glorious ultimately meets its dirty dirty doom, 
and Johnny is there to record it and feast on the 
bountiful corpse of the fallen.
 
In an unceremonious communion, the viewer 
can ingest the work to become at ease and 
mend the uneasy confrontational first impres-
sion one has when encountering whatever 
Johnny leaves in their wake. But no, it is not a 
peace offering or an apology, yet it is an invita-
tion down to the dregs. Please, come party with 
us! It’s nice here, look, dad’s disappointment is 
jamming in the corner.Awkward job interviews 
brought their best friend, rejection letter! Failed 
make-over is back somewhere in the bathroom 
stall getting fingerblasted by social media mar-
keting. Fleeting internet fame is doing a keg-
stand, awesome!

Mail: vranckenlotte@hotmail.com 
Instagram: @l.vrckn

Lotte Johnny Vrancken
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Educatieve Masteropleiding
Ben je gepassioneerd met kunst en kunste-
ducatie bezig en wil je dit graag delen? Heb 
je goesting om jongeren of volwassenen te 
begeleiden in hun artistieke ontwikkeling? 
Wil je naast je artistieke praktijk een interes-
sante loopbaan in het onderwijs of in de kun-
steducatieve sector? Dan is deze educatieve 
masteropleiding in de beeldende kunsten 
van PXL-MAD, School of Arts, vast iets voor 
jou! In deze opleiding word je gevormd tot 
een onderzoekende kunstenaar-leraar. Het 
diploma geeft je onder andere lesbevoegd-
heid voor kunstvakken. 

Voor wie?
Je kan na je masteropleiding in de beeldende 
kunsten kiezen voor de educatieve master-
opleiding (60 studiepunten). Het volgen van 
dit traject neemt één voltijds academiejaar in 
beslag. Je kan dit ook spreiden over meerde-
re academiejaren of ervoor kiezen om enke-
le opleidingsonderdelen via afstandsonder-
wijs te volgen.

Onderzoekende kunstenaar-leraar
De educatieve masteropleiding vertrekt van-
uit de artistieke bagage van de beeldende 
kunstenaar en zijn/haar interesse om de lief-
de voor het artistieke vak over te brengen aan 
anderen. Vanuit deze beginsituatie vormen 
we onderzoekende kunstenaar-leraars. De 
opleiding richt zich zowel op de vorming 
van een artistiek-educatief denkkader met 
aandacht voor reflectie en onderzoek als 
op een grondige pedagogisch-didactische 
voorbereiding op het werken met leerlingen, 
cursisten, deelnemers en publiek in de be-
roepspraktijk binnen het ruime kunsteduca-
tieve veld.   

Leren binnen en buiten het atelier 
Leren doe je niet enkel op school. We maken 
er een erezaak van dat je als kunstenaar-le-
raar gedurende een lange tijd proeft van en 
vertoeft in het werkveld. In de opleiding 
zetten we in op werkveldervaring en doe je 
stages in verschillende contexten (gaande 
van scholen, tot musea en kunsteducatieve 
organisaties).

 Samen opleiden maakt deel uit van het DNA 
van de opleiding. Een multidisciplinair do-
cententeam met onderwijspedagogische, 
artistieke en kunsteducatieve expertises sti-
muleert dit. Ook het werkveld heeft een be-
langrijke rol in het begeleiden en beoordelen 
van de studenten in het praktijkgedeelte van 
de opleiding.

De opleiding organiseert jaarlijks een reeks 
lezingen en workshops, zodat je in contact 
komt met een gevarieerd aanbod aan gast-
sprekers. Ook een buitenlandse stage doen 
behoort tot de mogelijkheden.  

Toekomstperspectief
Als afgestudeerde kunstenaar-leraar kan je 
terecht op verschillende plaatsen in het on-
derwijs en de kunsteducatieve sector zoals:  

- het secundair onderwijs
- het kunstonderwijs,
- het deeltijds kunstonderwijs
- het hoger onderwijs
- centra voor volwassenenonderwijs
- de artistieke sector
- de kunsteducatieve sector
- de educatieve werking van mu-
sea,….
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Contact 
Eline Valkeneers 

Eline.Valkeneers@pxl.be
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Kitty SPAENJERS
Anneleen SWILLEN
Charlotte VANHOUBROECK (bursaal)
Madeli VILJOEN
Karen WUYTENS

Coördinator stage Juweelontwerp
Karen WUYTENS 

Docenten Vrije Kunsten
Giovanna CAIMMI (bursaal)
Caroline COOLEN
Peter DE CUPERE
Katinka DE JONGE (bursaal)
Kasper DE VOS
Stef DRIESEN
Natalia DROBOT (vrijwillig medewerker)
Eleanor DUFFIN (bursaal)
Mike FEYEN
Daan GIELIS
Sebastian GONZALEZ DE GORTARI (bursaal)
Toon LEEN (bursaal)
Marieke PAUWELS
Jeroen PEETERS (bursaal)
Karin PEULEN
Margaux SCHWARTZ (bursaal)
Frank THEYS 
Koen VAN DEN BROEK
Luca VANELLO (bursaal)
Ingel VAIKLA (bursaal)
Patrick VANDEN EYNDE
Elise VAN MOURIK (bursaal)
Ilse VAN ROY
Bruno VERMEIREN
Frederik VERGAERT
Aline VERSTRAETEN (bursaal)

Coördinator stage Vrije Kunsten
Lieven SEGERS

Docenten Beeldanalyse,Tekenen, 
Beeld & Techniek
Patrick CEYSSENS
Roland CONINX
Ivan DOBREV
Fanny ENGIN
Carina GOSSELÉ
Peter HULSMANS
Boaz KAIZMAN
Sophia LE ROUX
Griet MOORS
Lieven SEGERS
Hilde STEVENS
Wim VAN DER CELEN
Tom VANSANT

Katleen VERJANS
Ellen VRIJSEN

Docenten Theorie
Ilse BOLLENS
Arne DE WINDE
Sofie GIELIS
Vlad IONESCU
Dirk KENIS
Erik NUYTS
Nadia SELS 
Johan VANDEBOSCH
Pieter VERMEULEN
Bert WILLEMS

Docenten Educatieve Master
Kim AERTS
Erwin CLAES
Els DE CEUSTER
Nele DHERT
Marie EVENS
Eveline LAMBRECHTS
Lore LINDEN
Lien PAULISSEN
Eline VALKENEERS
Kristof  VAN GESTEL
Tom VANSANT

Studentenbegeleiding
Mieke BOES (studentenbegeleider)
Lore LINDEN (trajectbegeleider)
Maddy SCHUERMANS (zorgbegeleider)

Technisch en administratief personeel
Karolien BULLENS
Lydia CAUBERGH
Jonas GOIRIS
Twan KERCKHOFS
Jannick RABIJNS
David VANDENBORNDepartementshoofd

Erwin GOEGEBEUR 

Opleidingshoofd
Sonja SPEE 

Coördinatoren
Nedda EL-ASMAR (Juweelontwerp & 
Edelsmeedkunst)
Dirk KENIS (Internationalisering)
Luk LAMBRECHT (Vrije Kunsten)
Luc RERREN (PR & Communicatie)
Eline VALKENEERS (Educatieve 
Masteropleiding)
Johan VANDEBOSCH (Grafisch Ontwerp)
Bert WILLEMS (MAD-Research)

Docenten Grafisch Ontwerp
Tom ANDRIES
Ann BESSEMANS
Ilse BOLLENS
Kevin BORMANS
Katrien CARIS 
Wim DE BUCK
Bob DEKKERS
Kim DUCHATEAU
Fanny ENGIN
Sofie GIELIS
Carl HAASE
Janneke JANSSEN (bursaal)
Dirk KENIS
Tom LAMBEENS
Stef LEMMENS
Els MENTEN 
Griet MOORS
Kris NAUWELAERTS
Wout OLAERTS 
Wouter PARDAENS
Lien PAULISSEN
Maria PEREZMENA
Eli PRENTEN
Luc RERREN
Monique RUTTEN
Sabina SIEGHART (bursaal)
Piet SEURS
Charlotte SEVEREYNS
Krista SMEETS
Jenny STIEGLITZ
Hilde STEVENS
Carla SWERTS
Johan VANDEBOSCH
Cathy VAN MAELE
Lieven VAN SPEYBROECK (bursaal)
Koen VANSTAPPEN
Walda VERBAENEN (bursaal)
Katleen VERJANS
Ellen VRIJSEN

Coördinator stage Grafisch Ontwerp
Cathy VAN MAELE

Docenten Juweelontwerp & 
Edelsmeedkunst
Liesbet BUSSCHE (bursaal)
Patricia DOMINGUES (bursaal)
Nedda EL-ASMAR
Joani GROENEWALD (bursaal)
David HUYCKE
An JONCKERS
Maria KONSCHAKE (bursaal)
Lore LANGENDRIES
Audi PAUWELS
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OPEN LAB PREOCCUPE
25 maart – 4 april
Emine Cerkinaj, Casper Engels, Milan Gillard, 
Lune Marchal en Flore Van Gorp (studenten 
Open Lab), Gluon, Brussel

EIGEN TEELT
30 april 2022 
De Serre, Hasselt (i.s.m. PXL-Music)

PHANTASMIC PLASMATICITY
25 maart – 22 april 2022
Sebastian Gonzalez De Gortari, De Kooi, 
Hasselt

VORM VAN HET VAGE
21 – 23 april 2022 
Met Arne Nys, Ged Proost, Michel Van den 
Broek, Sandra Vandepoel en Flore Van Gorp 
(masters Vrije Kunsten), GYM, Hasselt

MAD MULTIPLE
21 april – 7 mei 2022
2BA studenten Juweelontwerp, Multiple, 
Hasselt

LIBERATION II
22 – 30 april 2022
Studenten PXL-MAD, S.M.A.K., Gent

SLOPER
12 mei – 8 juni
De Kooi, Hasselt

TRANSFORM TRANSGRESS
5 mei 2022
Met Dieter De Kerf, Zaiyun Huang, 
Messalina Lotigiers, Naomi Maquiese, 
Fee Veraghtert en Magdalena Viljoen
 (masters Vrije Kunsten), GYM, Hasselt

ERASMUS STUDENTEN #2
19, 20 en 23 mei 2022 
Met Lewis Church, Daniëla Gutu, 
Patryk Jaskiewicz en Maiia Oliinyk, GYM, 
Hasselt

DYSTOPIA
2 – 3 juni 2022 
Met Nyk Baeten, Angelia De Buysere, 
Elia Fernandez Kerr, Fabienne Luykx,
 Fiamma Osimo, Bo Paps, Sofie Renier, 
Mika Scharis, Phaedra Vandenwyngaert 
(2BA studenten Schilderkunst), GYM, Hasselt

EXHIBITIONS

KUNST IN T’SCHEEP
26 februari 2020 – 22 september 2021 
Studenten en alumni Juweelontwerp & 
Edelsmeedkunst, Stadhuis Hasselt

PINBALL MANIA
8 mei 2021 – 9 januari 2022
Studenten Grafisch Ontwerp, Jenevermuseum 
Hasselt

NO MORE BORING ART 
23 september – 26 oktober 2021 
Met o.a. Jannis Kounellis, Michaël Borremans, 
Valerio Adami, Evelyne Axell, René Heyvaert, 
Allen Jones, Oscar Murillo, Nedko Solakov, 
Guy Vandenbranden, MAD Gallery, Hasselt, 
i.s.m. S.M.A.K. Gent  

HOOGDRUK
Oktober – november 2021
Curator/organisator Vicky Gruyters en 
Kris Nauwelaerts, Toonbeeld Terneuzen

APPLES AND ORANGES
2 oktober 2021 
Met o.a. Celine Mannens, Aline De Feyter, 
Laura Kreemers en Marta Guidotti (studenten 
en alumni Grafisch Ontwerp) C-mine, Genk

KRIEG EXPO
18 november – 23 december 2021
Wesley Meuris, MAD Gallery, Hasselt

18 november – 23 december 2021
Ryan Gander, De Kooi, Hasselt

5 mei – 5 juni 2022
Assaf Gruber en Grace Ndiritu, 
MAD Gallery, Hasselt

BLITZ EXPO
18 november – 23 december 2021
Carlos Caballero, BLITZ, Hasselt

ALL OF THIS AND NOTHING
18 november 2021
Masters Vrije Grafiek, GYM, Hasselt

FRAME INVITES #5
14 januari – 13 februari 2022
Aline Verstraten, Giovanna Caimmi en 
Kobe Ruysen, Dommelhof, Pelt

ERASMUS STUDENTEN #1
19 - 21 januari 2022 
Met Ane Oma, Michaela Psaila, Kertu Rannula, 
Ane Rubio, GYM, Hasselt

KLEIN VUILE GEHEIMPJES
20 januari 2022 
Met Rachel Daniëls, Stefanie De Bakker,     
Julie Geudens, Leroy Goorts, Naomi Maquiese, 
Cleo Reniers, Liesl Roos, Lisa Schelkens,  
Flore Vangorp en Lotte Vrancken (studenten 
PXL-MAD), PXL-MAD, Hasselt

OVERLAP
4 maart – 1 april 2022
MAD Gallery, Hasselt
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LUNCH LECTURES
22 december 2021, Nadia Naveau 

17 februari 2022, Luc Tuymans

18 februari 2022, Michiel Ceulers

25 februari 2022, 
Laure Prouvost en Michéle Matyn

GLYPHS WORKSHOP
2 en 3 december 2021 
Met Rainer Erich Scheichelbauer

BODIES OF EVIDENCE
28 april 2022
CCHA, Hasselt

LEF SPINCEMAILLE
5 mei 2022
Z33, Hasselt (een samenwerking tussen de 
Educatieve Master-opleiding en Z33)

SLOPER
12 mei 2022 
Met Johan van Mol, Wouter Sel, Johanna Keppens 
en Mario Goossens

MAD/MUSIC Festival
17 – 19 mei 2022
PXL-Music en Villa Basta, Hasselt

B-NETWORK
19 – 21 mei 2022
PXL-MAD, Hasselt

PhD’S
21 oktober 2021 
Ode de Kort, ‘Practice: Towards an Artistic 
Methodology for Multisensorial Learning’

EXIT
25 – 26 juni 2022
Masters PXL-MAD, LUCA Genk en Faculteit 
Architectuur en Kunst, Uhasselt, CCHA, 
Hasselt

NEXIT
29 juni – 5 juli 2022
3BA studenten PXL-MAD, PXL-MAD, Hasselt

EXCITED
29 juni – 5 juli 2022
Masters PXL-MAD, MAD Gallery, Hasselt

1ST LISBONS
17–19 september 2021
Contemporary Jewellery Biennial, 
Corneel Deschamphelaere, Lara Dheedene, 
Lars Joosten, Myrthe Lefevre, Joni Pauwels, 
Steffi Stahl, Mien Vanhaverbeke en
Zaïda Vanreusel.(3Ba Juweelontwerp & 
Edelsmeedkunst), ARCO, Lissabon, Portugal

BE.NEXT,
29 april – 1 mei 2022
Brussels Jewellery Week, studenten 
en onderzoekers Juweelontwerp en 
Edelsmeedkunst, Berg Van Barmhartigheid, 
Brussel

LECTURES

MOSTERD!
23 september 2021
PXL-MAD:
Michel Brouwers (CD bij Designskills), 
Peter Morrens (beeldend kunstenaar), 
Sabine Clement (illustrator), 
Katrien Bottez (CD bij Happiness Brussels) 
en Roosje Klap (grafisch ontwerper)

ARTIST TALKS 
23 september 2021, Vrints & Kolsteren

17 november 2022, Carlos Caballero

THURSDAY TALKS
14 oktober 2021, Herman Hermsen 

2 december 2021, Evert Nijland

10 maart 2022, 
Nele Bernheim en Tanel Veenre

17 maart 2022, Ruudt Peters

5 mei 2022, Edu Tarin

MAD RESEARCH@LUNCH
20 oktober 2021, Maria Barnas

24 november 2021, Anneleen Swillen

8 december 2021, Wesley Meuris

16 maart 2022, Dominique De Groen

20 april 2022, Carl Haase

4 mei 2022, Kris Nauwelaerts
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AWARDS NEW TECHNOLOGICAL ART AWARD 
(NTAA)
Peter De Cupere

BKRK AWARD 2021 
Annika Ingelaere (alumna), 
Annouck Kuyckx (alumna), 
Ilse Van Roy (docent) 
& Madelie Viljoen (alumna), 
Karen Wuytens (docent, onderzoeker)

WE ARE THE NEXT GENERATION!
Olha Timkova (alumna) 

HENRY VAN DE VELDE DESIGN RESEARCH 
AWARD
Walda Verbaenen (onderzoeker, brons)

HENRY VAN DE VELDE YOUNG TALENT 
AWARD
Lore Langendries (docent)

NEW TALENT AUDIENCE AWARD 2021
Lars Joosten (student)

PREZIOSA YOUNG DESIGN COMPETITION 
2021
Charlotte Vanhoubroeck

FRANS DILLE PRIJS
Nele Plessers (student, 2e prijs)
LAO SPECIAL PRIZE
Charlotte Vanhoubroeck

INHORGENTA PRIZE
Charlotte Vanhoubroeck
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SCHEURKALENDER 365 MOMENTEN IN 
2022
18 september 2021: 
Persconferentie, Kasteel van Widooie (Tongeren)
Een ontwerp en realisatie van: 
Evelien Nagels, Lisa Schelkens, 
Lieselot Smolders en Liesje Van Eyck 
(3BA studenten Grafisch Ontwerp)

AFSCHEIDSFEEST ERICA CSELOTEI
30 september 2021
De Kooi, PXL-MAD, Hasselt

WOEKRR
30 maart – 1 april
PXL-MAD, Hasselt
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Teksten
Erwin Goegebeur
Nedda El-Asmar
Luk Lambrecht
Luc Rerren
Johan Vandebosch
Eline Valkeneers
Bert Willems
Masters Beeldende Kunsten / Visual Arts, 
PXL-MAD School of Arts

Fotografie
Portret- en projectbeelden: 
Masters Beeldende Kunsten / Visual Arts, 
PXL-MAD School of Arts

Grafisch ontwerp
Laura Kreemers, alumna English Master 
Reading Type & Typography, PXL-MAD 
School of Arts

Papier
Cover: Offset 300 gr 
Binnenpagina’s: Offset 120 gr 

Fonts 
Optima

Druk
CHAPO, Hasselt

© PXL-MAD, juni 2022

C
ol

of
on



116


