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INFO

INTERIEURONTWERP
In dit atelier schenken we aandacht aan de
ruimte waarin we wonen, werken en leven.
Hoe kunnen we onze leefomgeving op een unieke
manier vormgeven? Meubel- en objectontwerp,
interieurinrichting en materiaalkennis worden
onder de loep genomen.
Via een gevarieerd programma maak je kennis
met verschillende materialen en stijlen binnen
meubel- en objectontwerp. Door onderzoek naar
ruimte-opmeting, waarnemingstekenen, plan- en
perspectieftekenen en kleurgebruik ontwikkel je een
eigen stijl. Digitale tools (Vectorworks, Photoshop,
Sketchup,...) ondersteunen je hierbij, alsook het vak
kunst en cultuur dat volledig geïntegreerd wordt in
het atelier.

FOTOKUNST
De fascinatie voor het fotografisch beeld staat centraal
in deze opleiding. Fotografie is alomtegenwoordig in
onze huidige beeldcultuur. Via onderzoek, e
 xperiment
en observatie analyseren we de beeldtaal. In dit
artistiek proces van concept tot presentatie word je
individueel begeleid en ontwikkel je een persoonlijke
visie op het fotografisch medium.
We gaan de straat op om te observeren, werken in
de studio met artificiële lichtbronnen en verkennen de
digitale mogelijkheden van Photoshop en Lightroom.
Dompel jezelf onder in de rijke geschiedenis van
het fotografisch beeld, maak kennis met de diverse
genres (portret, landschap, conceptuele fotografie,
documentaire, mise-en-scène, abstract..).

SCHILDERKUNST
De schilderkunst laat je reizen doorheen de tijd. We
ontmoeten diverse culturen en ontdekken rijke tradities.
In dit proces, waarin onderzoek en e
 xperiment
centraal staan, vertrek je vanuit je eigen gevoels- en
gedachtewereld.
Ervaar de verf in al zijn diverse aspecten: dun of dik,
opaak of transparant, ... Druk je door middel van
expressief kleurgebruik uit in helder of diffuus, warm of
koud, sprankelend of beheerst, … Ontwikkel een eigen
schildertaal door op een authentieke manier met je
borstel te bewegen.

WANNEER?

Tekenen is een bijzonder rijke en zelfstandige kunsttak,
die tegelijkertijd belangrijke ondersteuning biedt voor
andere disciplines. Via observatie en onderzoek
verruim je je blik en maak je kennis met de elementen
van de beeldtaal zoals lijn, kleur, vorm, structuur,
textuur, contrast, ...
Door middel van een aantal onderwerpen - zoals
stillevens, portret, levend model, interieur, d
 rapering
etc. - probeer je nieuwe materialen ( potlood,
houtskool, acryl, olieverf, bister, ...), technieken en
uitdrukkingsmogelijkheden te vinden. Via analyse van
eenvoudige basisvormen stimuleer je het ruimtelijk
inzicht, waardoor je op termijn tot een meer intuïtieve
benadering van het beeld komt en dus ook tot een
meer persoonlijke plastische weergave.

academie@sintlukas.brussels
02/217 77 00
Groenstraat 156, 1030 Brussel
www.sintlukasacademie.brussels

GRAFIEKKUNST
In het grafiekatelier maak je kennis met allerhande
druktechnieken: linosnede, collografie, steendruk
of lithografie, zeefdruk, ets, ... Je kan er eindeloos
experimenteren door verschillende dragers uit te testen
(papier, karton, hout, textiel, ... ) en door technieken
te combineren. Een grafisch beeld o
 ntwerpen om
dit vervolgens te drukken op een gepersonaliseerde
linnen draagtas? Het kan allemaal: de toepassingen
binnen de grafiekkunst zijn eindeloos.

Laat je verwonderen door de boeiende wereld
van kunstgeschiedenis en ga mee op stap naar
interessante lezingen en tentoonstellingen.
Interieurontwerp is een
opleiding van 4 uur per
week gedurende 10 jaar.
De les gaat door op
dinsdagavond van
17:40-21:00 uur*

Binnen de opdrachten stimuleren we je persoonlijke
ontwikkelingsproces. Onderzoek en experiment staan
centraal in de ontplooiing van een authentieke visuele
beeldtaal. We bespreken het werk van inspirerende
kunstenaars binnen de hedendaagse (grafische)
kunstwereld.

NIEUW

Beleef de magie van het ontwikkelen van jouw foto in
de donkere kamer en doe inspiratie op tijdens het vak
kunst en cultuur of tijdens de boeiende uitstappen.

GRAFISCH ONTWERP
EN ILLUSTRATIE
Grafisch ontwerp en illustratie zijn sterk v erbonden
met de andere kunsten, maar het verschil is dat
deze disciplines meestal een omlijnd doel dienen.
De verschillende aspecten van het ontwerp die we
belichten zijn: lay-out, typografie en letterontwerp,
logo’s, huisstijl, illustraties bij tekst, infografiek, ...

Fotokunst is een opleiding van 10 uur
per week gedurende 4 jaar of 8 uur
per week gedurende 5 jaar.

De nadruk ligt op het experiment, creatief denken
en een kritische houding in het ontwerpproces. We
proberen ontwerpen te maken die niet enkel mooi zijn,
maar die ook een sterke inhoud hebben.

De academie is open op maandag-,
dinsdag- en donderdagavond van
17:40 tot 21:00 uur.

WANNEER?

atelier volwassenen / 18+

Het steunvak kunst en cultuur wordt volledig
geïntegreerd in het atelier. De steunvakken levend
model en waarnemingstekenen zijn optioneel.
Schilderkunst is een opleiding van
10 uur per week gedurende 4 jaar of
8 uur per week gedurende 5 jaar.
De academie is open op maandag-,
dinsdag- en donderdagavond van
17:40 tot 21:00 uur.

atelier volwassenen / 18+
Leren tekenen is een proces, een balans tussen
perceptie en expressie, zonder het experiment uit het
oog te verliezen. We stimuleren je in het uitstippelen
van je eigen parcours, op je eigen tempo.
Tekenkunst is een opleiding van
10 uur per week gedurende 4 jaar of
8 uur per week gedurende 5 jaar.

Modeltekenen wordt
aangeboden in een traag
traject van 4 uur op dinsdagof donderdagavond (17:4021:00) gedurende 10 jaar.

atelier volwassenen / 18+
Het steunvak kunst en cultuur wordt volledig
geïntegreerd in het atelier. De steunvakken levend
model en waarnemingstekenen zijn optioneel.

NIEUW

KUNSTBESCHOUWING
Deze optie richt zich niet op actieve kunstbeoefening,
maar wel op actieve kunstbeschouwing. De kenner/
recensent is geen specialist of expert, maar een
ervaringsdeskundige die met kennis van zaken
een persoonlijke visie ontwikkelt en daarmee actief
deelneemt aan het artistiek en cultureel gebeuren. Het
specifieke aan de ‘recensent’ is de verslaggeving. Je
onderzoekt bepaalde vormen en kanalen waarin je
een persoonlijke kunstbeschouwing kan delen met een
publiek.

Grafiekkunst is een opleiding van
10 uur per week gedurende 4 jaar
of 8 uur per week gedurende 5 jaar.
De academie is open op maandag-,
dinsdag- en donderdagavond van
17:40 tot 21:00 uur.

atelier volwassenen / 18+
De lessen bestaan uit korte opdrachten gecombineerd
met begeleiding van je vrij werk.
Grafisch ontwerp en illustratie wordt
bij de opstart als nieuwe optie enkel
aangeboden in een traag traject van
4 uur per week gedurende 10 jaar.
Deze optie komt in aanmerking voor
opleidingscheques van de VDAB.
De les gaat door op dinsdagavond
van 17:40 tot 21:00 uur*

Digitale technieken en computervaardigheden zijn
belangrijk, maar spelen vooral een ondersteunende
rol. Adobe Photoshop, Adobe Illustrator en Adobe
Indesign zijn basispakketten.

atelier volwassenen / 18+

De Academie ligt op
wandelafstand van het
Brussel Noord station
en is bereikbaar via:
T3, T4, T55, T25, T94,
M Rogier, M Kruidtuin.

Je krijgt inzicht in de beeldende begrippen als vorm,
kleur, compositie, dieptewerking, licht en schaduw,
contrast. Verdiep je in de anatomie van het menselijk
lichaam en verscherp je gevoel voor detail.
Dit atelier is ook toegankelijk voor de afdelingen
tekenkunst, schilderkunst en grafiekkunst.

atelier volwassenen / 18+

Ga op zoek naar originele standpunten, composities,
lijnen, vlakken, texturen, ...

TEKENKUNST

MAIL
TEL
ADRES
WEBSITE

Je krijgt één maal per week tekenles naar levend
model. Het weergeven van het levend model is geen
doel op zich, maar een vertrekpunt in het ontwikkelen
van een eigen beeldtaal. Via observatie en experiment
verken je verschillende materialen en disciplines:
potloodtekenen, houtskooltekenen, schilderen met
acryl- of olieverf, pastel, bister, collage, digitale
mogelijkheden en andere.

woe 13:05-16:40

atelier volwassenen / 18+

CONTACT

WANNEER?

ma 15:50 -17:30 / di 15:50-17:30
wo 13:30-15:20 / do 15:50-17:30

TOT 30
SEPTEMBER!

* recht op vermindering of tweede kind bij -18 jaar

MODELTEKENEN

Via onderzoek en experiment ontdek je v erschillende
materialen en disciplines: werken in 3D (gips, klei,
assemblage), 2D (houtskool, bister, verf, waarnemings
tekenen), fotografie (werken in de studio, donkere
kamer, met digitale programma’s), grafiek (zeefdruk, ets,
linosnede), digitaal atelier, ... Je speelt met beeldende
begrippen als vorm, kleur, compositie, perspectief en
contrast. Via observatie en dialoog met je leerkracht
ontwikkel je een eigen stijl. Laat je onderdompelen in de
rijke wereld van de kunstgeschiedenis, kom snuisteren
in onze gloednieuwe bibliotheek en laat je verrassen
door onze nieuwe campus! Deze ateliers zijn bovendien
een goede v oorbereiding voor een opleiding in de
Kunsthumaniora en/of in het Hoger Kunstonderwijs.

WANNEER?

WANNEER?

Openingsuren:
ma
08:40-17:00 / 17:40-21:00
di
08:40-17:00 / 17:40- 21:00
wo
08:40-17:00
do
08:40-17:00 / 17:40-21:00
vr	
08:40-17:00.

 -17 jaar 85 euro / 55 euro*
6
18-24 jaar175 euro
+25 jaar365 euro / 175 euro*

WANNEER?

Je maakt op een ludieke manier kennis met verschillende
technieken: schilderen, tekenen, collages maken, sculpturen kneden
in klei, fotograferen, etsen, ... Laat je v erwonderen door de rijke
wereld van materialen, technieken en kunststromingen. Je wordt
geprikkeld om te doen, te e
 xperimenteren en prikkels al spelend
om te zetten in sprekende beelden!

Inschrijvingen
Je kan je inschrijven online via de website of per mail
(academie@sintlukas.brussels). Je bent pas ingeschreven
wanneer we het inschrijvings-geld hebben ontvangen.
In september kan je je inschrijven op het onthaal
(Groenstraat 156, 1030 Brussel).

Inschrijvingsgelden
De lessen starten op 1 september 2020 en het schooljaar
loopt tot 30 juni 2021.Het deeltijds kunstonderwijs volgt de
vakantieperiodes van het secundair onderwijs.

atelier volwassenen / 18+
WANNEER?

atelier kinderen / 6-12 jaar

evaluatiemomenten. Na het beëindigen van een opleiding
kan je je onder toelatingsvoorwaarden nog twee jaar verder
specialiseren in de gekozen optie.

atelier jongeren / 12-18 jaar

WANNEER?

OPEN
ATELIER R
SEPTEMBE

In september kan je komen proeven van
ons aanbod. Neem actief deel aan één van
onze ateliers en ontdek onze vernieuwde
gebouwen en onze gloednieuwe
bibliotheek. Je kan je (niet verplicht)
telefonisch inschrijven (02 217 77 00) of
per mail (academie@sintlukas.brussels).

WANNEER?

 e school als ontmoetingsplaats
D
De Brabantwijk bevindt zich in hartje Brussel aan het station
Brussel-Noord. De drie scholen op één plaats, samen
met de geografische ligging zorgt voor een meervoudig
kruispunt van veel culturen, leeftijden, socio-economische
achtergronden en artistieke processen.
Externe organisaties gebruiken ’s avonds de gebouwen voor
allerhande doeleinden en activiteiten, in samenwerking met
onze Brede School Noord. Op dinsdagavond schuift iedereen
aan aan de gemeenschappelijke tafel bij de Buurtkeuken.

 int-Lukas Academie, een school voor
S
deeltijds kunstonderwijs
We begeleiden kinderen, jongeren en volwassenen in een
persoonlijk en artistiek proces. De leervraag van de student
is het centrale vertrekpunt. Onze academie verwacht een
open en nieuwsgierige houding van de student en de
goesting om zijn/haar blik te verruimen. Verschillen in leeftijd,
taal, vooropleiding, achtergrond of religie zijn een verrijking
voor alle betrokkenen van de academie. De leerkracht treedt
niet enkel op als atelierbegeleider of als doorgever van
kennis, maar als bemiddelaar binnen een artistiek proces.
De ateliers vormen de centrale spil van dit alles, als blikopener en als labo, waarin onderzoek, experiment, mislukken
als meerwaarde, afstand nemen, bevragen, opnieuw
proberen, presenteren organisch door elkaar groeit.
Dit alles in respect en dialoog met de ander.
De student wordt gestimuleerd om zijn zoektocht,
zijn inspiratie en zijn werkwijze te verwoorden via

WANNEER?

De Sint-Lukas Kunstschool (Academie, Basisschool en
Humaniora) is gesitueerd in de Brabantwijk in Schaarbeek,
pal naast de Hogeschool LUCA School of Arts.
Via de website www.binnenskamers.sintlukas.brussels
kan je binnenkijken in onze locatie, waarin de drie
scholen organisch door elkaar lopen in een uniek
pedagogisch project!

De opleiding kunstbeschouwing
wordt aangeboden in een kort
traject op maandag om de 2 weken,
4 uur gedurende 3 jaar.
De lessen gaan door op maandagavond van 17:40 tot 21:00 uur.

De studierichting voorziet een opleiding beeldanalyse,
beeldinterpretatie en beeldappreciatie. Deze opleiding
gaat door in de gloednieuwe bibliotheek van onze
nieuwe campus!

binnenskamers.sintlukas.brussels
Via deze site kan je binnenkijken in
onze locatie, waarin de drie scholen
organisch door elkaar lopen in een
uniek pedagogisch project!

De academie is open op maandag-,
dinsdag- en donderdagavond
(modeltekenen) van 17:40 tot 21:00 uur.
* uurrooster onder
voorbehoud

