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Laatstejaarsstudenten van het Instituut voor Kunst en Ambacht (IKA) stellen hun werk ten
toon tijdens de opendeurdagen van het IKA op 20 en 21 juni, Veemarkt 39, Mechelen. De
glaskunstafdeling exposeert ook nog in het Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de
Merodestraat 18 te Mechelen op 20-21 juni en 27- 28 juni en tijdens de D.Art Dijlefeesten
Kunstroute tijdens de eerste week van juli.

BEWONDER
PRACHTIGE
KUNSTWERKEN
OP
OPENDEURDAG INSTITUUT VOOR KUNST EN AMBACHT
De eindwerken van de laatstejaarsstudenten edelsmeden, boekkunst, fotokunst,
keramiek en glaskunst worden tentoongesteld tijdens de opendeurdagen van het IKA
op 20 en 21 juni van 12 uur tot 18 uur. De avond- en weekendschool trekt veel
cursisten aan. De afdeling glaskunst spant de kroon. Zelfs vanuit Nederland komen
cursisten afgereisd naar Mechelen om les te volgen aan de befaamde glasafdeling van
het IKA. Tijdens de Glaskunst Expo 2015 in het Diocesaan Pastoraal Centrum op 20-21
juni en 27-28 juni, ziet u waarom. De glaskunstwerken zijn ook te bezichtigen tijdens
D.Art Dijlefeesten Kunstroute van 1 tem 5 juli.
Het IKA mag zich ondertussen de bakermat van de hedendaagse glaskunst in België
noemen. Zelfs vanuit Nederland trekt de opleiding cursisten aan. “Dat is grotendeels te
danken aan onze sterke docenten Sandra De Clerck, Marie De Bruyn en Eric Pipien. En aan
de vele afgestudeerde studenten die ondertussen succesvolle kunstenaars en docenten in
binnen- en buitenland zijn. De IKA-glasafdeling is dan ook vaak vertegenwoordigd op
tentoonstellingen in landen als Finland, Duitsland en Nederland”, zegt Bruno Vermeir,
directeur van het IKA Mechelen.
In Vlaanderen was er wel een lange, rijke traditie van het glasraam, maar het gebruik van de
materie glas als een medium tot ruimtelijke expressie was zo goed als onbekend. Sedert
haar dertigjarige bestaan heeft de glasafdeling van het IKA steeds een voortrekkersrol
gehad, zowel op het technische, inhoudelijke als experimentele vlak.
“Ik durf te stellen dat nergens anders in Vlaanderen de kwaliteit en de populariteit voor de
opleiding glaskunst zo groot is als in de Dijlestad. Onze glaskunstafdeling is vermaard in
binnen- en buitenland. Zo beschikken wij over een permanente warmglasoven. Een
specialiteit voor België en Luxemburg”, zegt Bruno Vermeiren.
Maar naast glaskunst biedt het IKA zoveel meer. Kom eens langs tijdens de opendeurdagen
op 20 en 21 juni van 12 uur tot 18 uur en bewonder de kunstwerken die hier in avond- en
weekendonderwijs worden gecreëerd.
PRAKTISCH
Opendeurdag IKA
20 en 21 juni van 12 u tot 18 u
Veemarkt 39, Mechelen

Glaskunst Expo 2015
Diocesaan Pastoraal Centrum, Frederik de
Merodestraat 18 te Mechelen
20 - 21 juni en 27 - 28 juni van 13 tot 18 uur
Officiële opening op 19 juni om 19 uur

Expo Exit 2015
Een tentoonstelling met alle eindwerken van
D.Art Dijlefeesten Kunstroute
de cursisten
20 en 21 juni van 12 u tot 18 u
1 juli van 18 tot 22 uur
Veemarkt 39, Mechelen
2-3-4-5 juli van 13 tot 18 uur

