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“KUNST IS GEEN STUDIE.
HET IS EEN WAY OF LIFE,
WAARDOOR JE ANDERS
NAAR DE WERELD GAAT KIJKEN.”
Katrijn Vandamme,
afgestudeerd als Master
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“Een kunstopleiding geeft de aanzet,
confronteert je met jezelf en leert
je nadenken over je werk. De juiste
ingesteldheid moet je zelf creëren.”
Carla Swerts,
afgestudeerd als Master
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PXL University College is a young dynamic and
vibrant organisation; a centre of expertise for innovation,
creativity and entrepreneurship. PXL offers professional
bachelor programmes in business, education, healthcare,
IT, media&tourism, music, social work and technology,
and bachelor and master programmes in arts.
(www.pxl.be/International.html)
Ben Lambrechts,
Algemeen Directeur

GEFASCINEERD DOOR KUNST?
Wil je zelf ontwerpen of werken met beelden
of objecten? In PXL-MAD School of Arts
ontwikkel je je talenten. Je artistieke ideeën
krijgen er vorm. Dat doe je niet alleen. Vanaf
de eerste dag deel je beeldende ervaringen
met docenten en studenten, met professionals en met onze onderzoekers binnen
MAD-Research. Je leert op een kritische
manier kijken en na vier jaar studie ben je
klaar voor een artistieke carrière.
De artistieke praktijk, daar ligt onze focus.
Jouw persoonlijke invulling staat
centraal. Uniek voor onze opleiding is het
verbinden van theorie, onderzoek en praktijk. Je doorloopt een traject van ‘inleiden,
verdiepen en specialiseren’.
Op het einde van je derde bachelorjaar, voer
je een eigen beeldend onderzoek uit in de
bachelorproef. Deze vormt het startpunt voor
je masteropleiding en kan zelfs uitmonden
in een doctoraat in de kunsten.
De docenten zijn professioneel en zijn
zonder uitzondering vertrouwd met artistiek
beeldend onderzoek. Sommigen hebben een
internationale reputatie en geven gastcolleges of stellen tentoon in de hele wereld.

Bovendien ontvangt PXL-MAD elk jaar een
groot aantal internationaal gerenommeerde
gastdocenten.
Je kan ook gedurende één semester in
het buitenland studeren met een beurs
(Erasmus) en maakt kennis met inkomende
studenten uit heel de wereld die ook bij
PXL-MAD komen studeren.
Beeldende Kunsten studeren bij PXL-MAD
garandeert je een bijzonder veelzijdige en
boeiende opleiding. Je zal hard moeten
werken maar je inspiratie en fantasie
wordt geprikkeld en je leert uit fouten in
je zoektocht naar artistieke en creatieve
oplossingen. Met PXL-MAD kies je voor een
academische kunstopleiding die kritisch
kijkt naar de wereld van morgen en je de
nodige tools, skills en netwerken aanreikt
om in het werkveld te slagen.
We kijken er naar uit om je te mogen
verwelkomen en samen te bouwen aan
jouw creatieve carrière in een inspirerende
omgeving.

Erwin Goegebeur
Departementshoofd
Erwin.Goegebeur@pxl.be
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Erica Cselotei
Opleidingshoofd
Erica.Cselotei@pxl.be

voorwoord

“Hogeschool PXL is een moderne
hogeschool: ondernemend,
netwerkend, dienstverlenend,
kwaliteitsvol, internationaal,
democratisch en succesvol.”

ACADEMISCHE BACHELOR & MASTER

BEELDENDE KUNSTEN
AFSTUDEERRICHTING

GRAFISCH ONTWERP

In Grafisch Ontwerp aan de PXL-MAD, word
je de designer van de toekomst. Je leert
jongleren met tekst, beeld en kleur. Zo leer
je een idee vertalen in beelden die communiceren. Je leert waarnemen en tekenen,
beelden creëren en analyseren.
Je wordt expert in grafische en multimediaprogramma’s zoals Dreamweaver, Cinema
4D, Fontlab. Je artistieke praktijk krijgt een
meer gefundeerde betekenis door de koppeling ervan aan theoretische clusters:
Concept, Copy, Story en Typo. Algemene
theorie en artistiek onderzoek, maar ook een
jaarlijks aanbod van (facultatieve) studiereizen naar Typo Berlin, Offf Barcelona,
London... helpen je om je eigen ontwerpwerk in een breder perspectief te plaatsen.
De opleiding volgt bovendien de actuatliteit,
waardoor belangrijke biënnales, evenementen en tentoonstellingn nooit ongezien
voorbij gaan. Zo heb jij op het einde van
je vierjarige studie de nodige bagage om
een carrière als grafisch ontwerper uit te
bouwen.

Ontwerpen met een oog
voor de toekomst
De afstudeerrichting Grafisch Ontwerp is
modulair opgebouwd. Vanaf het tweede
jaar kies je een eigen traject waarbij je kan
inzetten op je eigen kwaliteiten. Sommigen
kiezen voor een brede opleiding met een mix
van meerdere disciplines. Anderen verdiepen zich in één discipline: grafische vormgeving, illustratieve vormgeving, interactieve
vormgeving of reclamevormgeving.

Begeleiding in PXL-MAD
De meeste docenten in Grafisch Ontwerp
combineren het docentschap met een carrière
als kunstenaar, ontwerper of onderzoeker. Zij
zorgen voor een realistische en gespecialiseerde begeleiding. Uit de rest van de wereld
halen we expertise binnen in de vorm van
gastcolleges, seminaries en workshops.
Door een gezamenlijke begeleiding van
enerzijds docenten met een theoretische
achtergrond en anderzijds professionele ontwerpers zorgen we voor academisch beeldend
kunstonderwijs met een sterke band met de
dagelijkse praktijk.

Het DNA van onze studenten
• Je bent een gepassioneerd beelddenker, een
bekwame maker, een overtuigende communicator.
• Je zoekt naar vernieuwing door onderzoek en
experiment.
• Je volgt de ontwikkelingen in beeldend
denken en communiceren.
• Je bouwt aan je individuele ontwikkeling.
• Je omringt je met relevante actoren.
• Je onderneemt in een zelf uitgetekende omgeving maar steeds vanuit een maatschappelijke betrokkenheid.

zelfstandige of in dienstverband werkzaam
in de volgende beroepsomgevingen:
• academische onderzoeksinstituten
• audiovisuele bedrijven en studio’s
• communicatiecellen en ontwerpstudio’s
van bedrijven, organisaties en openbare
diensten
• onderwijs
• reclamebureaus
• tekenstudio’s
• uitgeverijen
• webdesignstudio’s
• ...

MAD ABOUT GRAPHIC DESIGN
Je raakt geboeid door letters, een logo een
culturele affiche. Je hoofd zit vol ideeën
die je vorm geeft op papier. Een potloodlijn
groeit uit tot een creatief concept, een letterschets wordt een gedigitaliseerd alfabet.

MAD ABOUT ILLUSTRATION
Je vindt illustreren veel meer dan ‘mannekes
tekenen’ en tast graag de grenzen af van
wat een illustratie kan zijn: tekenen is jouw
passie en je wilt die delen.

MAD ABOUT INTERACTION DESIGN

Bedenkers en vernieuwers
van eigen huis
• Tom Andries, grafisch ontwerper en partner
bij Today Design
www.brandingtoday.be
• Reine Driesen, reclameontwerpster bij
Boondoggle
www.boondoggle.eu
• Rachelle Dufour, grafisch ontwerpster en
zelfstandig curator
www.rachelledufour.be
• Tom Lambeens, doctor in de Beeldende
Kunsten, onderzoeker en docent aan
PLX-MAD School of Arts
•	Peter Mulders, vormgever bij Klasse,
Maks! en Yeti
www.klasse.be
• Rani Putzeys, Fashion Designer bij JBC
www.jbc.be
• Johan Simons en Johny Stijnen, twee
grafisch ontwerpers met een eigen bureau
www.pure-communication.be
• Leo Timmers, zelfstandig illustrator
www.leotimmers.com

Je wilt vernieuwende concepten bedenken
voor webdesign projecten en online games,
mobiele applicaties vormgeven voor iPad.
Je bent gefascineerd door Motion Graphics
en 3D video-animaties. Je staat stil bij de
usability van applicaties en hun communicatiekracht.

MAD ABOUT ADVERTISING
Je barst van de ideeën en wilt dat iedereen
je creaties kan bewonderen op internet, tv
en in de straat.

Afgestudeerd in Grafisch Ontwerp.
Wat nu?
Op het einde van je studie Grafisch Ontwerp
heb je de kennis en vaardigheden om aan de
slag te gaan in een breed veld van beroepsmogelijkheden. Een stage heeft je daar al kort
van laten proeven. Oud-studenten zijn als
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CONTACT
Erica Cselotei
Erica.Cselotei@pxl.be
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grafisch ontwerp

“KIES VOOR GRAFISCH ONTWERP AAN
PXL-MAD EN WORD DE DESIGNER VAN
DE TOEKOMST.”
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TEKENEN OF TECHNIEKEN (5 SP)

BEELDANALYSE (3 SP)

(15 SP)

TEKENEN & TECHNIEKEN

BEELDANALYSE

(21 SP)

BACHELORPROEF (18 SP) = BACHELORPROJECT (15 SP) + PAPER (3 SP)
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GRAPHIC

INLEIDIING
TYPOGRAFIE
(6 SP)

TEKENEN & TECHNIEKEN

BEELDANALYSE
+ Iconologie

PRAKTIJK

ONDERZOEKSWERKSTUK
(3 SP)

METHODIEK / SEMIOTIEK
(3 SP)

(6 SP)

KENNISMAKING MET
ONDERZOEKSCONCEPTEN

ONDERZOEK

WERKVELD- OF ONDERZOEKSSTAGE
(9 tot 15 SP)

MASTERSTUDIOS
(12 SP)

RUIM AANBOD VAN MODULES
(3 tot 9 SP)

grafisch ontwerp

STAGE
ONDERZOEK

(15 SP)

GRID (GRAPHIC IDENTITY)

KUNSTFILOSOFIE

KUNSTACTUA

KUNSTGESCHIEDENIS

(12 SP)

MODERNISME & POSTMODERNISME
VAN HET GRAFISCH ONTWERP

KUNSTFILOSOFIE OF -SOCIOLOGIE
OF -PSYCHOLOGIE

KUNSTACTUA

KUNSTGESCHIEDENIS

(9 SP)

INLEIDING MENSWETENSCHAPPEN

KUNSTACTUA

KUNSTGESCHIEDENIS

THEORIE

MASTERONDERSTEUNING

MASTERPROEF (30 SP) = MASTERPROJECT (21 SP) + ONDERZOEKSARTIKEL (9 SP)
De masterproef impliceert een geïntegreerd artistiek onderzoek, theoretisch onderbouwd met een onderzoeksartikel.

MASTERPROEF

De bachelorproef impliceert een geïntegreerd artistiek onderzoek, theoretisch onderbouwd met een paper.
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STORY + Storytelling

ALGEMEEN BEELDEND COMMUNICEREN
+ Perceptieleer

CONCEPT + Strategisch denken

“HET CURRICULUM VAN GRAFISCH ONTWERP
LAAT JE TOE EEN PERSOONLIJK TRAJECT
UIT TE STIPPELEN VANAF 2 BACHELOR.”

COPY + Copywriting

PRAKTIJK (ATELIER)

TYPO + Historiek en Leesbaarheid

SEM 1
SEM 2
SEM 1
SEM 2
SEM 1
SEM 2
SEM 1
SEM 2

BACHELOR 1 / INLEIDEN
BACHELOR 2 / VERDIEPEN
BACHELOR 3 / SPECIALISEREN
MASTER / CONSOLIDEREN
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BEELDENDE KUNSTEN
AFSTUDEERRICHTING

VRIJE KUNSTEN
ATELIERS

JUWEELONTWERP & EDELSMEEDKUNST
KERAMIEK
OPEN LAB
SCHILDERKUNST
SCULPTUUR & INSTALLATIE
VRIJE GRAFIEK
GLAS (MINOR)

Juweelontwerp & EdelsmeedkunsT

Ben je gefascineerd door kunst en design?
Heb je tegelijk interesse in innovatieve
technologieën en in traditionele ambachten?
Wil je nieuwe dingen maken en daarmee je
eigen stijl ontwikkelen? Dan is Juweelontwerp en Edelsmeedkunst voor jou de juiste
biotoop om jezelf artistiek te ontplooien.

Sieraden met een eigen signatuur
Van bij de start van je opleiding word je
ondergedompeld in de wereld van de hedendaagse sieraden en objecten, gaande van
de technische fundamenten tot de meest
avant-garde en innoverende trends. Je
maakt kennis met verschillende materialen
en technieken, waaronder ook een aantal
‘nieuwe’ digitale technieken zoals het 3Dprinten en het lasersnijden. Dit doe je aan
de hand van korte, individuele opdrachten.
In een volgende fase ga je samen met je
docenten en medestudenten de grenzen
van het vakgebied aftasten en verleggen.
Enerzijds concentreer je je op de draagbaarheid van sieraden en de functionaliteit
van objecten, anderzijds op thema’s zoals
‘unica versus multiples’ en ‘ambacht versus
productie’. Daarbij zoeken we steeds naar
cross-overs met andere ateliers en opleidingen van PXL-MAD.
Naarmate je studie vordert verschuift de
aandacht voor het concrete meer naar de
conceptuele kwaliteiten van het sieraad of
het object. Je ontwikkelt meer en meer je
eigen werk en stijl om tenslotte je opleiding
af te ronden met een individueel onderzoeksproject en tentoonstelling.

Leren binnen en buiten
het werkatelier
Leren doe je niet alleen op de schoolbanken, maar ook door om je heen te kijken en
te luisteren. Daarom organiseert Juweelontwerp en Edelsmeedkunst jaarlijks een reeks
lezingen en workshops, binnen en buiten de
muren van onze campus, zodat je in contact
komt met een gevarieerd aanbod aan gastsprekers. De voorbije academiejaren waren
onder andere Ruudt Peters, Herman Hermsen, Simone Ten Hompel, Frank Tjepkema,
Manon van Kouswijk, Marjan Unger, Anders
Ljungberg, Michael Rowe en Gijs Bakker
te gast. Meer recent waren Aldo Bakker,
Märta Mattson, Peter Vermandere, Hubert
Verstraeten (Tamawa), Ela Bauer, Alexander
Blank, Tarja Tuupanen en Lin Cheung te
gast aan PXL-MAD.
Naast de lezingen en workshops worden
jaarlijks enkele korte uitstappen en een
langdurige studiereis georganiseerd. De
voorbije jaren trokken docenten en studenten o.a. naar München, Parijs, Amsterdam
en Londen.
In de loop van je studie maak je als student
kennis met alle facetten van tentoonstellen.
Voor de meeste studenten is dat voor
de eerste keer via het jaarlijks project
MAD-Multiple dat in de tweede Bachelor
geïntroduceerd wordt en waarmee vooral het
seriematig denken en het ondernemerschap
gestimuleerd worden. De resultaten van dit
project worden zowel binnen de hogeschool
als op externe locaties voorgesteld en te
koop aangeboden.
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vrije kunsten — juweelontwerp & edelsmeedkunst

“Wil je nieuwe dingen maken
en daarmee je eigen stijl ontwikkelen?
Dan is Juweelontwerp & EdelsmeedkunsT
voor jou de juiste biotoop.”

Ik ben Master Object & Jewellery.
Wat nu?

vrije kunsten — juweelontwerp & edelsmeedkunst

Jaarlijks presenteren de masterstudenten
Juweelontwerp & Edelsmeedkunst (Object
& Jewellery) ook hun ‘in progress’ afstudeerproject op de Munich Jewellery Week.
Hierbij zoeken ze telkens naar nieuwe en
eigenzinnige manieren van tentoonstellen.
De voorbije jaren deden ze dit onder de titel
MAD About Schmuck en MAD-Exhibitionists. Op deze manier ben je als afstuderende Master meer dan klaar om een individuele presentatie op te zetten en te schitteren
op de jaarlijkse EXIT-tentoonsteling.
MAD About Schmuck, Munchen

Afhankelijk van je interesses en ambities
kan je als Master Object & Jewellery op
verschillende plaatsen terecht komen. In de
eerste plaats als zelfstandig ontwerper of
kunstenaar, die zijn of haar creaties presenteert via tentoonstellingen, beurzen of die
rechtstreeks in opdracht van klanten werkt.
Ook een goudsmidcarriere als medewerker
in een groter atelier behoort tot de mogelijkheden.
Daarnaast kan je na je diploma Object
& Jewellery de stap kan zetten naar een
academische carrière (doctoraat in de
kunsten), of aanvullen met een specifieke
lerarenopleiding zodat je aan de slag kan in
het (kunst)onderwijs.

CONTACT
David Huycke
David.Huycke@PXL.BE

“De opleiding Juweelontwerp was voor mij
een ‘buitenlandse’ ervaring in mijn
achtertuin… een tijd waar ik de vruchten
nog lang van zal kunnen plukken.”
Dries Dockx,
afgestudeerd als Master
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SEM 1
SEM 2
SEM 1
SEM 2
SEM 1
SEM 2
SEM 1
SEM 2

(9 SP)

ONDERZOEKSWERKSTUK

METHODIEK / SEMIOTIEK

ONDERZOEK

(6 SP)

KENNISMAKING
ONDERZOEKSCONCEPTEN

ONDERZOEK

BACHELORPROEF = BEELDEND PROJECT (15 SP) + PAPER (3 SP)

ONDERZOEK

MASTERPROEF

STAGE

WERKVELD- OF ONDERZOEKSSTAGE
(9 tot 15 SP)

ONDERZOEK

MASTERSTUDIOS
(12 SP)

RUIM AANBOD VAN MODULES
(3 tot 9 SP)

(18 SP)

KUNSTGESCHIEDENIS
KUNSTACTUA
KUNSTFILOSOFIE
CREATIEF ONDRNEMEN
NEXUS

THEORIE

(12 SP)

KUNSTGESCHIEDENIS
KUNSTACTUA
KUNSTFILOSOFIE
GESCHIEDENIS VAN HET SIERAAD

THEORIE

(9 SP)

MASTERONDERSTEUNING

De bachelorproef impliceert een geïntegreerd onderzoek, theoretisch onderbouwd met een paper.

(31 SP)

BEELDANALYSE
TEKENEN & TECHNIEKEN
(13 SP)

PRAKTIJK
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vrije kunsten — juweelontwerp & edelsmeedkunst

“Naarmate je studie vordert ontwikkel
je meer en meer je eigen werk om ten
slotte je opleiding af te ronden met
een individueel onderzoeksproject
en tentoonstelling.”

MASTERPROEF (30 SP) = MASTERPROJECT (21 SP) + ONDERZOEKSARTIKEL(9 SP)
De masterproef impliceert een geïntegreerd artistiek onderzoek, theoretisch onderbouwd met een onderzoeksartikel.

NEVENATELIERS

STUDIO OBJECT & JEWELLERY

PRAKTIJK (ATELIER)

THEORIE

KUNSTGESCHIEDENIS
KUNSTACTUA
INLEIDING MENSWETENSCHAPPEN

Naast je hoofdatelier krijg je een introductie tot één van de drie nevenateliers (keuze zelf te bepalen): Glaskunst, Medialab of Performance

(24 SP)

(15 SP)

TEKENEN & TECHNIEKEN

BEELDANALYSE

STUDIO OBJECT & JEWELLERY
(+ Vakgerichte Theorie)
(+ Gemmologie)
NEVENATELIER

PRAKTIJK

(22 SP)

TEKENEN & TECHNIEKEN

BEELDANALYSE
(+ Iconologie)

PRAKTIJK

PRAKTIJK (ATELIER)

(24 SP)

STUDIO OBJECT & JEWELLERY
(+ Vakgerichte Theorie)
(+ Gemmologie)

PRAKTIJK (ATELIER)
BACHELOR 1 / INLEIDEN
BACHELOR 2 / VERDIEPEN
BACHELOR 3 / SPECIALISEREN
MASTER / CONSOLIDEREN
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© Ilke Matthys — alumna

© Karen Wuytens — docent
© Hannelore Smout — alumna

© David Huycke — docent

© An Jonckers — alumna

© Noana Giambra — alumna
© Claudia Hoppe — docent
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Eigenzinnig en disciplineoverschrijdend
Vrije Kunsten geeft je de mogelijkheid
jezelf te ontwikkelen tot een eigenzinnige,
authentieke en onderzoekende kunstenaar.
Daarvoor kun je terecht in een van de vijf
hoofdateliers: Keramiek, Open Lab,
Schilderkunst, Sculptuur & Installatie of
Vrije Grafiek.
Respect voor de specificiteit van elke
discipline gaat gepaard met theoretische
verdieping, aandacht voor hedendaagse
internationale tendensen, disciplineoverschrijdende projecten en individuele
gesprekken met zowel je collega-studenten
als je docenten. Je krijgt zo de mogelijkheid
om zelfstandig je eigen praktijk te ontplooien, je eigen positie te bepalen en zelf
je tools te kiezen.

Bachelor en Master
Als academische opleiding bestaat Vrije
Kunsten zowel uit een driejarige bacheloropleiding als een eenjarige masteropleiding.
Waar de bacheloropleiding voornamelijk
ingaat op de traditie, technieken en beeldtaal van een of meerdere disciplines, en
je na verloop van tijd een kritische positie
leert aannemen om te komen tot een eigen
artistieke praktijk, focust de masteropleiding nog meer op het ontwikkelen van een
onderbouwd, individueel discours en een
open geest.
Het hoofdaandeel van de masteropleiding
bestaat uit het ontwikkelen van een masterproject, in combinatie met een masterscriptie. Tevens kies je in functie van je
individuele masterproject voor een welbepaalde masterstudio, bestaande uit zowel

praktische als theoretische werkvormen,
en een aantal ondersteunende vakken. Tot
slot geeft een stage je de kans om actief te
participeren aan het kunstenlandschap.

Hoofdateliers
In het eerste bachelorjaar kies je voor één
van de vijf hoofdateliers. Elk van deze
ateliers steunt op 3 pijlers: materiaal &
techniek, beeld & vormstudie en concept
& context. In het tweede bachelorjaar vul
je je parcours aan met nevenateliers die
ondersteuning bieden binnen het hoofdatelier. Het werk dat je in deze ateliers maakt,
presenteer je zowel binnen als buiten de
muren van de campus.

Nevenateliers
Vanaf het tweede bachelorjaar krijg je de
kans om twee minor-ateliers te kiezen; hiervoor kun je terecht in de vijf hoofdateliers,
met uitzondering van je eigen hoofdatelier,
alsook in het autonome atelier Glas.
Het atelier Glas staat open voor alle
studenten Vrije Kunsten die rond glas willen nadenken en het materiaal wensen te
gebruiken in hun werk. Dankzij nieuwe technologieën zijn het toepassingsgebied en de
mogelijkheden van het materiaal bijzonder
ruim geworden. Parallel is er een continue
kritische bevraging van het medium en
haar inzetbaarheid binnen de hedendaagse
kunst. Uniek voor Vlaanderen is het partnership met het GlazenHuis te Lommel. Op
deze manier komen studenten in aanraking met glasblazen en glasgieten op hoog
niveau, onder professionele begeleiding van
meesterblazers uit het Europese werkveld.
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vrije kunsten — keramiek / open lab / schilderkunst / sculptuur & installatie / vrije grafiek

VRIJE KUNSTEN

Werkveld
De docenten Vrije Kunsten zijn gedreven,
gepassioneerd en behoren tot de top in
hun vakgebied: Jan Carlier, Koenraad
Claes, Caroline Coolen, Peter De Cupere,
Stef Driesen, Vicky Gruyters, Stijn Maes,
Marieke Pauwels, Koen van den Broek, Bart
Van Dijck, Ilse Van Roy, Patrick Vanden
Eynde en Bruno Vermeiren. Zij zorgen voor
een stimulerende context in de opleiding.
Dialoog en reflectie, zowel tussen studenten
onderling als met docenten en gastprofessoren, worden gestimuleerd.
Via lezingen, atelierbezoeken en deelname
aan tentoonstellingsprojecten ontdek en
ervaar je het ruime werkveld. Elk jaar
organiseren we, samen met kunstruimte
CIAP, een gevarieerd aanbod aan gastsprekers. De voorbije jaren waren onder
meer Gert Robijns, Philippe Van Cauteren
(S.M.A.K., Gent), Vaast Colson, Anne-Mie
Van Kerckhoven, Sven ‘t Jolle, Nav Haq
(MuHKA, Antwerpen), Elly Strik, Stijn Huijts
(Bonnefantenmuseum, Maastricht), Frank
Demaegd (Zeno-X, Antwerpen), Wayn Traub,
Kasper Bosmans, David Bade en Cécile B.
Evans te gast.

In de loop van je studies maak je kennis
met alle facetten van tentoonstellen. Zo
treden de afstuderende masters naar buiten
op de jaarlijkse EXIT-tentoonstelling, organiseren masters tussentijdse presentaties
in hun eigen expositieruimte GYM en zijn
er artistieke interventies in de open ruimte.
Elk academiejaar opnieuw zijn er nieuwe,
specifieke initiatieven en opportuniteiten.
Tot slot wordt er jaarlijks, naast korte uitstappen, ook een meerdaagse buitenlandse
studiereis georganiseerd. Zo gingen we de
voorbije jaren onder meer naar New York,
Berlijn, Barcelona en Athene.
Kortom, bij ons kom je in een omgeving
terecht waar je naast tijd en ruimte ook de
nodige steun en uitdagingen krijgt om je te
ontwikkelen als autonoom kunstenaar.

vrije kunsten — keramiek / open lab / schilderkunst / sculptuur & installatie / vrije grafiek

In het derde bachelorjaar is er tevens een
opdracht Kunst in de Open Ruimte. Elk
jaar zoeken we een andere plek op, buiten
de veilige muren van het eigen atelier, als
locatie voor een gezamenlijke tentoonstelling. Dit resulteerde de voorbije jaren onder
meer in grootschalige projecten in Maastricht, Borgloon, Bokrijk, Sint-Truiden en
Oud-Rekem.

Na je studies
In een ideale wereld komen alle studenten
Vrije Kunsten terecht in de kunstwereld
als professioneel kunstenaar, met een
eigen, zelfstandige praktijk. Afhankelijk
van hun interesse en ambitie kunnen de
afgestudeerden daarnaast terechtkomen op
verschillende plaatsen in de culturele en
artistieke sector. Veel studenten volgen na
hun masterjaar nog de specifieke lerarenopleiding om aan de slag te gaan in het
(kunst)onderwijs of de stap te zetten naar
een academische carrière (doctoraat in de
kunsten). Een Bachelor na Bachelor in de
creatieve therapie biedt afgestudeerden ook
in die sector carrièremogelijkheden.
CONTACT
Stijn Maes
Stijn.Maes@PXL.BE

“De lezingen en GESPREKKEN met kunstenaars
over mijn werk waren bijzonder leerrijk
voor mij en zullen mij altijd bij blijven.”
Nancy Slangen,
afgestudeerd als Master
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© John Bijnens — alumnus

Sculptuur & Installatie

Het atelier Keramiek, uniek in Vlaanderen,
biedt een brede, uitdagende opleiding
aan, vertrekkende van klei als materie en
geworteld in een lange traditie. Deze aanpak
vanuit materie, kennis en traditie zien we
als een verrijking van het conceptuele en
ruimtelijke denken. Doorheen de opleiding
bouw je aan een sterke persoonlijke visie en
doe je een stevig technische basis op, klaar
om jouw plaats binnen de hedendaags beeldende kunst of de designwereld op te eisen.

In het atelier Sculptuur & Installatie bestudeer je zowel de hedendaagse sculptuur als
de ruimtelijke installatie. Als student word
je begeleid om je persoonlijke weg te vinden
binnen deze kunstvormen. Belangrijk daarbij
is om inzicht te krijgen in de historische
evoluties, maar ook om permanent in dialoog te gaan met wat er gebeurt binnen het
brede spectrum van de hedendaagse kunst.
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vrije kunsten — keramiek / sculptuur & installatie

Keramiek

Vrije Grafiek

Via een open dialoog proberen we in het
atelier Schilderkunst jouw kijk op beeldende
kunst zo breed mogelijk open te trekken.
Daarbij is het essentieel om zowel kennis
te hebben van hedendaagse internationale
stromingen en bewust te zijn van wat schilderkunst vandaag de dag kan betekenen, als
deze kennis te kunnen plaatsen binnen een
kunsthistorisch perspectief.

Vrije Grafiek kent een ware revival. Door
de combinatie van traditionele technieken
en hedendaagse technologie kenmerkt
dit atelier zich vooral door een waaier aan
mogelijkheden en toekomstperspectieven.
De reproduceerbaarheid, zowel in het maken
van multiples als bij het creëren van uniek
werk, vindt zijn plaats binnen de hedendaagse kunstscène.
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Schilderkunst

Open Lab is sinds september 2016 een
nieuw hoofdatelier van Vrije Kunsten. Je onderzoekt er nieuwe artistieke mogelijkheden,
zonder een specifieke focus op één medium
of discipline.
Je leert onder meer performances doen,
video’s maken en 3D-printing op een
experimentele manier te benaderen. Maar
ook kunst met geur, smaak, tast en geluid,
in combinatie met nieuwe media, komt
uitgebreid aan bod.

© Kicky Goosens — alumna

© Peter de Cupere in zijn labo — foto Frederik Buyckx
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vrije kunsten — open lab

Open Lab

SEM 1
SEM 2
SEM 1
SEM 2
SEM 1
SEM 2
SEM 1
SEM 2

(15 SP)

TEKENEN & TECHNIEKEN

BEELDANALYSE

PRAKTIJK

(22 SP)

TEKENEN & TECHNIEKEN

BEELDANALYSE
(+ Iconologie)

PRAKTIJK

(9 SP)

ONDERZOEKSWERKSTUK

METHODIEK / SEMIOTIEK

ONDERZOEK

(6 SP)

KENNISMAKING
ONDERZOEKSCONCEPTEN

ONDERZOEK

MASTERPROEF

STAGE

WERKVELD- OF ONDERZOEKSSTAGE
(9 tot 15 SP)

ONDERZOEK

MASTERSTUDIO’S
(12 SP)

MASTERONDERSTEUNING

RUIM AANBOD VAN MODULES
(3 tot 9 SP)

(18 SP)

(31 SP)

BACHELORPROEF = BEELDEND PROJECT (15 SP) + PAPER (3 SP)

THEORIE

De bachelorproef impliceert een geïntegreerd onderzoek, theoretisch onderbouwd met een paper.

ONDERZOEK
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vrije kunsten — keramiek / open lab / schilderkunst / sculptuur & installatie / vrije grafiek

“Kiezen voor Vrije Kunsten
AAN PXL-MAD is kiezen voor een
artistiek traject met een grote
flexibiliteit en autonomie!”

MASTERPROEF (30 SP) = MASTERPROJECT (21 SP) + ONDERZOEKSARTIKEL(9 SP)
De masterproef impliceert een geïntegreerd artistiek onderzoek, theoretisch onderbouwd met een onderzoeksartikel.

NEVENATELIER

BEELDANALYSE
TEKENEN & TECHNIEKEN
(13 SP)

PRAKTIJK

(12 SP)

KUNSTGESCHIEDENIS
KUNSTACTUA
KUNSTFILOSOFIE
KUNSTSOCIOLOGIE OF -PSYCHOLOGIE

THEORIE

(9 SP)

KUNSTGESCHIEDENIS
KUNSTACTUA
KUNSTFILOSOFIE
STUDIUM

HOOFDATELIER

PRAKTIJK (ATELIER)

THEORIE

KUNSTGESCHIEDENIS
KUNSTACTUA
INLEIDING MENSWETENSCHAPPEN

Naast je hoofdatelier krijg je een introductie tot één van de drie nevenateliers (keuze zelf te bepalen): Glaskunst, Medialab of Performance

(24 SP)

NEVENATELIERS

HOOFDATELIER
(+ Vakgerichte Theorie)

PRAKTIJK (ATELIER)

(24 SP)

HOOFDATELIER
(+ Vakgerichte Theorie)

PRAKTIJK (ATELIER)
BACHELOR 1 / INLEIDEN
BACHELOR 2 / VERDIEPEN
BACHELOR 3 / SPECIALISEREN
MASTER / CONSOLIDEREN
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ACADEMISCHE BACHELOR & MASTER

BEELDENDE KUNSTEN
VERVOLGOPLEIDING

SPECIFIEKE LEraRENOPLEIDING
IN DE AUDIOVISUELE KUNSTEN, BEELDENDE KUNSTEN EN PRODUCTDESIGN

Je hebt een masterdiploma in de audiovisuele kunsten, beeldende kunsten of productdesign op zak en je hebt interesse om jongeren of volwassenen te begeleiden
in hun artistieke ontwikkeling? In de specifieke lerarenopleiding kan je de competenties ontwikkelen om als leraar-kunstenaar aan de slag te gaan in het secundair
onderwijs, het deeltijds kunstonderwijs, centra voor volwassenenonderwijs en
kunsteducatieve organisaties. Bovendien is een lerarendiploma een noodzakelijke
voorwaarde om gedurende meerdere schooljaren in het onderwijs tewerkgesteld te
kunnen worden.
De praktijkervaring is een geweldige stimulans voor je ontwikkeling als leraarkunstenaar. We bereiden je hierop voor door een mix van theorie en praktische
oefeningen voor de eigen klasgroep. Omdat je als leraar-kunstenaar een zeer brede
vakinhoudelijke bagage moet hebben, zullen we je expertise verbreden in de vorm
van een atelier. In een volgende fase dompelt de specifieke lerarenopleiding je
onder in het leraarschap door te voorzien in een praktijkbad van 13 weken stage.
We maken er een erezaak van dat je als student-leraar gedurende een lange tijd
vertoeft in de scholen uit het werkveld en daar diverse taken opneemt.
Kunsteducatie is een belangrijke pijler in onze opleiding. We willen je immers niet
enkel voorbereiden op het lesgeven in de gekende, klassikale lessituaties, maar
ook op het opzetten van leerprocessen in musea of steden. Dit zijn volgens ons
belangrijke competenties voor de leraar-kunstenaar.
Het docententeam is multidisciplinair opgebouwd met expertises in didactiek,
pedagogiek, beeldende en audiovisuele kunsten, kunsteducatie en communicatieve vaardigheden.
Onze afgestudeerden waarderen de aangename sfeer in de opleiding en de constructieve feedback van begeleiders en medestudenten. Deze elementen zijn voor
ons onmisbaar voor het opleiden van de leraar die grensverleggend, begeesterd en
onderbouwd het artistieke onderwijs in brede zin mee vormgeeft.
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Voor wie?

Onze kernwaarden:

De specifieke lerarenopleiding is bestemd
voor (toekomstig) houders van een masterdiploma in de beeldende kunsten, audiovisuele kunsten of productdesign. Je kan
de opleiding gedeeltelijk volgen tijdens je
masteropleiding of je kan ze volgen na het
behalen van je masterdiploma. Het diploma
van de lerarenopleiding kan je enkel behalen
wanneer je ook een masterdiploma hebt
behaald. Het diploma van leraar is noodzakelijk om een langdurige aanstelling in
het onderwijs te bekomen met benoemingsmogelijkheden.

• goesting: enthousiasme uitdragen voor je
vakgebied en voor het onderwijs, in een
hartelijke sfeer;
• laagdrempeligheid: bereikbaar zijn en
luisterbereid zijn voor lerenden en stakeholders;
• echt zijn: vanuit authentiek kunstenaarschap en leraarschap in het onderwijs
staan;
• positiviteit: talenten ontplooien door kwaliteit te waarderen, groeikansen te bieden
en creativiteit te prikkelen;
• verantwoordelijkheid: engagementen
durven aangaan en opnemen.

Studieduur
De opleiding omvat 60 studiepunten en
bestaat voor de helft uit theorie en de helft
uit praktijk. Het volgen van de specifieke
lerarenopleiding neemt één voltijds academiejaar in beslag, maar indien gewenst
kan dit gespreid worden over meerdere
academiejaren. Er wordt overdag lesgegeven
op maximaal drie lesdagen per week. De
vaste lesdagen zijn dinsdag, woensdag en
donderdag.

Partners
De specifieke lerarenopleiding van PXL-MAD
is ingebed in een netwerk van stageplaatsen
in het onderwijs (leerplichtonderwijs, deeltijds kunstonderwijs en centra voor volwassenenonderwijs) en in de kunsteducatieve
sector. Zo wordt er in de opleiding samengewerkt met organisaties als het GalloRomeins Museum, het MAS, het Berenhuis,
Z33 en het Modemuseum.

Waar we als SLO trots op zijn:
• intensieve begeleiding van onze studenten
in een kritische en opbouwende sfeer;
• een inspirerend team dat samen opleiding
maakt;
• een open en betrokken relatie tussen
studenten en lectoren;
• samenwerking met het werkveld en met
andere externe partners;
• voortdurende optimalisering van de
opleiding.

De leerkracht die we willen vormen
is iemand die:
• doordacht en enthousiast lesgeeft;
• creatief en kritisch nieuwe leerinhouden,
leermiddelen, werkvormen en brede
evaluatie doelgericht aanwendt;
• in alle omstandigheden empatisch, professioneel en betrokken handelt;
• zichzelf als kunstenaar blijft ontwikkelen.

Toekomstperspectieven
Met dit diploma kan je terecht in het hele
onderwijsveld en in de kunsteducatieve sector. Tijdens de opleiding zal je al contacten
kunnen leggen met interessante partijen
voor tewerkstelling.
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CONTACT
Nele Dhert
Nele.Dhert@PXL.BE

specifieke lerarenopleiding

“We dagen je uit om jezelf te ontwikkelen
tot een leerkracht die grensverleggend,
begeesterd en onderbouwd het artistieke
onderwijs in brede zin mee vormgeeft.”
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Vakdidactiek
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Zorg op school

Differentiatiestage

3
4

Leerpsychologie

3
4

Didactiek
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>

KERNBLOK 4

Creative Economy. Globalisering. Interculturele samenwerking en een multiculturele
samenleving. Voor ontwerpers en kunstenaars
zijn dit geen nieuwe uitdagingen!
Onze bachelor- en masteropleiding in de
Beeldende Kunsten bereidt studenten voor op
een praktijk en jobs die om een internationaal
profiel vragen. Dat gebeurt door projecten
in samenwerking met buitenlandse Schools
of Arts, door bezoeken te organiseren aan
internationale tentoonstellingen en door het
uitnodigen van buitenlandse gastdocenten.
Studenten kunnen ook zelf hun internationale
competenties ontwikkelen door een stage in
het buitenland of een studentenuitwisseling
met één van onze vele partnerinstellingen
binnen en buiten Europa.

DIT MOET JE ZEKER WETEN
INFODAGEN
Breng een bezoek aan één van onze infodagen en maak kennis met docenten en studenten.
Ontdek het curriculum en de troeven van de bruisende PXL-MAD School of Arts, gelegen
tussen Quartier Canal en het stadscentrum van Hasselt.
> data en details: www.pxl-mad.be

OPENLESDAGEN
Nieuwsgierig naar de theorie- en praktijklessen van de opleiding Beeldende Kunsten? Zin in
een babbel met de huidige eerstejaarsstudenten? Dan is de openlesdag iets voor jou! Kom
zelf proeven van de dynamische sfeer van PXL-MAD. Je maakt kennis met studenten,
docenten en een aantal belangrijke vakken van het curriculum.
> data en registreren: www.pxl-mad.be

TOELATINGSPROEF
Om toegelaten te worden tot de Bachelor Beeldende Kunsten moet je naast het juiste
diploma ook artistieke aanleg hebben. Dit wordt getoetst tijdens een toelatingsproef (proef
van 1 dag). Tenslotte kan zo’n eerste positieve beoordeling ook een opsteker zijn voor je
zelfvertrouwen bij de start van je studies.
> info en registreren: www.pxl-mad.be

SUMMERSCHOOL TEKENEN
Ben je geslaagd voor de toelatingsproef, maar twijfel je over je capaciteiten voor tekenen,
dan organiseren wij voor jou begin september een Summerschool Tekenen. Tijdens een intensieve week van 5 voormiddagen word je door onze docenten tekenen klaargestoomd voor het
nieuwe academiejaar.

GOED BEGONNEN IS HALF GEWONNEN: SMART START
Wist je dat je als leerling van het laatste jaar secundair alvast drie opleidingsonderdelen van
de 1 Bachelor Beeldende Kunsten kan volgen onder creditcontract ? Het gaat om de vakken
Kunstgeschiedenis, Menswetenschappen en Onderzoeksconcepten. Wanneer je voor deze
vakken slaagt, ben je hiervoor vrijgesteld op het moment dat je je inschrijft in de opleiding
Beeldende Kunsten aan PXL-MAD School of Arts.
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Go International !!

PXL-MAD is gevestigd op de campus Elfde
Linie in Hasselt, vlakbij het Hasseltse
stadscentrum en Quartier Canal. Studenten
komen terecht in een creatieve en bruisende
omgeving met een mix aan initiatieven op
vlak van kunst, cultuur, recreatie en educatie. Ze krijgen de kans om in een creatieve
en multidisciplinaire sfeer samen te werken
met alle opleidingen van Hogeschool PXL en
UHasselt. Dit in co-creatie met kunsten- en
muziekorganisaties zoals Z33, CIAP, Villa
Basta, het Modemuseum, Muziek-O-Droom,
Het Glazenhuis, CCHa, Stedelijk Conservatorium en Kunstacademie, Kunstsecundair en
veel andere creatieve bedrijven en artistieke
spelers.
PXL-MAD SCHOOL OF ARTS
Campus Elfde Linie, Gebouw C
Elfde-Liniestraat 25
3500 Hasselt
011 77 50 50
infomad@pxl.be
www.pxl-mad.be
www.facebook.com/MadAbout.be

Follow us
on Facebook
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