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Dit jaarproject was een zoektocht 
naar het bijeenbrengen van 
kunst, mode en juwelen.  De 
ineenstrengeling van verschillende 
kunsten zijn een vast gegeven in de 
moderne wereld.     
We bestudeerden hedendaagse 
kunstenaars, en noemden ook 
steeds een persoon als muze.   
Enkele voorbeelden zijn de 
beeldhouwster louise nevelson met  
als muze voor ons werk Diane 
Pernet. Louise Bourgeois, de multi 
media artist, en Andy Warhol met 
Anna Piagi als muze. 
Vandaar vertrokken we, om met  
speciaal opgegeven materialen, 
voor de modestudenten  capes 
te ontwerpen en voor de juweel-
studenten parures. Hout was een 
van de materialen. Houten juwelen 
waren misschien niet zo moeilijk, 
maar een cape in hout lag niet zo 
voor de hand. Dan was het weer 
minder logisch om, vertrekkende 
van kledingpatronen, juwelen 
te creeren. Met deze publieke 
fotoshoot laten we jullie het 
resultaat van ons avontuur zien. 





De  cursisten kunnen het 
ontwerp dat ze willen maken, 
samenstellen aan de hand van 
een rooster.  Bijvoorbeeld: een 
avondkleed, rood, met cirkels, 
in satijn, met drukknopen.  Of 
een jas,ivoorkleur, in ruiten, 
vilt, met ritsen.
Eén principe wordt hier hoog 
in het vaandel gedragen: elk 
kledingstuk moet kunnen 
gedragen worden. Desnoods 
in de ruime zin van het woord.  
“Je kan een modeontwerp 
omschrijven als een sculptuur 
op het lichaam.” “Maar als het 
stuk niet draagbaar is, begeef 
je je op een heel ander vlak en 
moet je bereid zijn de concur-
rentie met kunstenaars als 
Rodin aan te gaan. Dat is niet 
de bedoeling.  

Mode is een taal en het 
draagbaar zijn van de ontwer-
pen maakt net dat je specifiek 
met deze taal bezig bent.  De 
hoop is dat mensen door deze 
opleiding te volgen op een 
frisse manier  naar de wereld 
kijken, de mogelijkheden 
begrijpen van wat ze zien en 
zo misschien zelfs een nieuwe 
levensvisie ontwikkelen.”









DE MEESTER 

een portret in zijn woorden
          

ik wilde geen lesgever zijn
ik wilde een kunstenaar zijn

ik ben nog altijd geen lesgever
ik ben een kunstenaar

ik heb 39 jaar lesgegeven
mijn lessen zijn een kunstwerk

zie mijn klas als een atelier uit de renaissance
zie een meester, omringd door leerlingen 
ik ben hun begeleider, hun bezieler

techniek kan je overal leren
iedereen kan een naald of potlood vasthouden
iedereen kan op een computerknop drukken
maar creëren is een weg afleggen

elke stap telt, zelfs de kleinste krabbel
die moeten ze bewaren in een boek
om te weten vanwaar ze komen

soms zijn mijn leerlingen jong, soms ouder
soms hebben ze een vooropleiding 
soms niet en dat is niet erg

een rugzak vol oordelen is zwaar om dragen
wie blank begint legt vaak een veel grotere weg af

naar school ga je om te veranderen
wie dat niet wil, zal niet luisteren 
wie niet luistert, zal niet leren

wat ik mijn leerlingen leer is
nieuwe vormen ontdekken
een nieuwe taal spreken

mode is een taal

wil je een juweel of kledingstuk
ontwerpen dat draagbaar is
dan moet je die kennen

een niet draagbaar ontwerp
is een sculptuur, geen mode 

door Ingrid Vander Veken

wat is draagbaar?
simpelweg alles wat je kan dragen
ook al kan dat niet overal, door om het even wie

mijn leerlingen krijgen alle vrijheid
maar ze krijgen ook een opdracht
die opdracht is hun houvast

ik zeg bijvoorbeeld:
je onderwerp is vermeer, je muze fabiola
dan denken ze meteen
o, het meisje met de parel
o, de koningin met de appel
maar hun opdracht gaat veel verder dan dat

toegepaste kunst is kunst voor iemand
niet ik ben de baas
dat zijn vermeer en fabiola 
met hen moeten ze in dialoog gaan
van hen zullen de antwoorden op vragen komen

ik wil dat ze heel veel opzoeken
een sfeer opsnuiven, zich laten vollopen
met elkaar praten en naar elkaar luisteren

dat ze uit die overvloed van gegevens 
iets filteren dat eenvoudig en van henzelf is
dat ze hun eigen vermeer voor fabiola maken

mijn leerlingen moeten geen dvw-tjes worden
ik wil dat ze zelf te voorschijn komen
hoe bang ze daar ook van zijn

daarom zeg ik zo weinig mogelijk
kom ik enkel tussen als het echt nodig is

over werk moet je niet praten, dat moet je doen

daden staven de woorden van een lesgever 

hoe hij in de wereld staat
wat hij die wereld te bieden heeft
hoe hij naar buiten treedt als hedendaags kunstenaar

ik zit in de klas tussen mijn leerlingen en ik werk
ik vind het belangrijk dat ze mij zien werken
dat ze mijn passie en overgave zien



ik zit daar en naai hele repen roze stof
ik zie ik alles wat rondom mij gebeurt
ik merk het wanneer iemand vastzit

maar ik wil niemand vastpinnen
ik laat ik iedereen zolang mogelijk knoeien

ze moeten het gevecht durven aangaan
met stoffen of oude kleren of rollen bruin papier 
ze zijn bezig met materie en moeten vanuit dat concrete verder

een stuk plastiek, een strook katoen
het is zo weinig en toch zoveel
zo weinig omdat het maar materie is
zoveel dankzij de magie van de kunstenaar

het is de geest die de materie verheft
het is de zoektocht, de bezieling
het geloof van de kunstenaar

een kunstenaar beleeft plezier aan zijn werk
ook al hoort daar pijn en frustratie bij
en vastlopen en ongelukkig zijn 

door zijn toveren met materie 
laat hij anderen delen in dat plezier
laat hij anderen voor het eerst naar iets kijken

door-zien
leren zien
de ziel van iets zien
dat is het allerbelangrijkste

als lesgeven mij iets heeft geleerd
dan is het dat weinigen dat kunnen

mensen zien een bloem
maar eigenlijk denken ze ‘bloem’ 
en omdat ze meer denken dan zien 
kunnen ze ook niet goed meer luisteren
ze zijn al onderweg met hun ‘gedachte’ bloem

het maken van een historisch kostuum
het tekenen van een kreeft
het kopiëren van paul klee
leert leerlingen zien

dat is wat ik beoog
dat ze echt naar de wereld kijken
dat ze de mogelijkheden begrijpen van wat ze zien
dat hun blik alles opwaardeert, zelfs het meest nietige

daarom is dit diploma
veel rijker en veel omvattender dan
een visitekaartje voor een toekomst in de mode

het is meer een ticket voor een nieuwe levensvisie

als leraar ben je een vader of een moeder

die herhalen ook keer op keer hetzelfde
tot het kind hen eensklaps begrijpt 
in die seconde gebeurt het

wanneer een leerling de klas binnenstapt
en meteen snapt waar het om gaat
stopt de opleiding dan en daar

veelal echter hoort bij het leerproces
ook een tijd van rijpen en rotten
die tijd moet je willen nemen

toen ik met lesgeven begon
kwamen leerlingen vijf keer per week 
ze zagen avondschool als een nieuwe kans

vandaag is dat heel anders
leerlingen willen ook nog salsa dansen
van de vijf avonden blijven er hooguit twee over

de zapcultuur zorgt voor meer
en daardoor ook moeilijker keuzes 
men haakt vlugger en makkelijker af

maar mijn boodschap blijft onveranderd:

als je aan deze opleiding begint 
geef dan niet op maar maak ze af
dit is een rijkdom waar je je hele leven mee verder kan

ik hoor het van leerlingen:
hoe ze anders door straten lopen
dingen zien die ze vroeger nooit zagen
ware schatten ontdekken op een vuilnisbelt

en dan denk ik:
als jij tachtig bent
en je ogen voorgoed sluit
wetend dat je door mijn lessen
anders naar het leven bent gaan kijken

dan is dat mijn allergrootste beloning
meer kan en wil ik niet vragen

daar doe ik het voor
dit les geven
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