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De leerlingen van het Busleyden Atheneum campus Caputsteen stelden hun creatieve
eindwerken voor, zie foto’s in bijlage.

BUSLEYDEN ATHENEUM STELT KUNST EN VAKMANSCHAP TENTOON
De laatstejaarsleerlingen uit de studierichtingen Toegepaste beeldende kunst,
Architecturale en binnenhuiskunst en Schilderen en decoratie van campus Caputsteen
stelden hun eindwerken voor aan het grote publiek. Ze deden dit door middel van
animatiefilmpjes, fotografie, maquettebouw, architectuurplannen, sjabloneer- en
marmertechnieken en nog veel meer. “De leerlingen werkten voor hun geïntegreerde
proef binnen drie thema’s: In het licht, Symbiose wonen - natuur en Classico. Het
jonge artistieke en vakbekwame talent kwam verrassend uit de hoek”, zegt Katie
Steemans, directeur van campus Caputsteen van het Busleyden Atheneum.
De laatstejaars uit het kunst secundair onderwijs (KSO), Toegepaste beeldende kunst en
Architecturale & binnenhuiskunst (KSO) alsook de leerlingen uit de zesde klas Schilderen &
decoratie en het specialisatiejaar Restauratie, decoratie en schilderkunst (BSO) toonden hun
creatieve talenten en vakmanschap tijdens een tentoonstelling van het Busleyden Atheneum,
campus Caputsteen.
In het kader van de geïntegreerde proef maakten de leerlingen een creatief eindwerk dat ze
toelichtten en verdedigden tegenover een vakjury. Nadien volgde dan de expositie voor
familie, vrienden en geïnteresseerden. “Als kunstcampus bieden we de jonge kunstenaars
de mogelijkheid om hun creaties aan een groot publiek te tonen”, zegt Mich De Greef,
leerkracht grafische vormgeving en multimedia. “Voor jong creatief talent is het moeilijk om
een geschikte en voldoende grote tentoonstellingsruimte te vinden. Daarom hebben we onze
polyvalente ruimte omgebouwd tot een tijdelijke expositieruimte”, zegt Tessa Lavigne,
leerkracht Beeldende vorming.
“Maar liefst 600 m² wand- en 600 m² grondoppervlakte krijgen de leerlingen ter beschikking
om hun werk tentoon te stellen”, zegt Petra De Kempeneer, leerkracht Architecturale en
binnenhuiskunst. “De vijfdejaars leerlingen van de schilderafdeling hebben de wanden
voorbereid en geschilderd. De laatstejaars stellen hun behangtechnieken, decoraties,
sjabloneerwerk en imitatiekunsten van marmer en hout tentoon”, vertelt Sylvia Snoers,
vakleerkracht Schilderen en decoratie.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Katie Steemans, tel: 015 20 21 74.

Busleyden Atheneum is een school van GO! scholengroep 5. Scholengroep 5 is met 13.000 leerlingen, 6500 cursisten
avondonderwijs en 35 instellingen een van de grootste GO! scholengroepen van het land. De groep verenigt de scholen van het
GO! onderwijs in de regio Mechelen, Keerbergen en Heist-op-den-Berg. De algemeen directeur van Scholengroep 5 is Geert
Van Hoof.

