SPECIALISATIE SINT LUCAS ACADEMIE: procedure voor 2020
Wat
•

Het is een opleiding van twee jaar die gevolgd kan worden na het behalen van een getuigschrift 4de graad.

•

De opleiding kan enkel binnen het korte traject gevolgd worden = 2 jaar 2 x 4 lesuren/ week.

•

Zowel proces als product zijn belangrijk.

•

Het doel is om te groeien in de eigen beeldende ontwikkeling.

•

Je werkt zelfstandig aan een persoonlijk traject met ondersteuning en begeleiding van de atelierleerkracht.

•

Je streeft naar het verleggen van je grenzen. Dit zowel op creatief, technisch als inhoudelijk vlak. Proces en
product worden als evenwaardig beschouwd.

•

Je durft je bestaand project terug in vraag stellen.

•

Dit tweejarig traject wordt afgesloten met de presentatie van je werk.

•

De academie voorziet de locatie. De tentoonstelling wordt door u en de medecursisten verzorgt.

Vereisten tot toelating voor de specialisatie
•

Je bent in het bezit van een getuigschrift 4de graad (voormalige Hogere Graad) voor het vak waarin je wilt
specialiseren.

•

Je levert een portfolio in. Deze omvat:

o

Min.5 tot max.10 foto’s van je eigen werk. Minimum A5-formaat, in kleur en van
goede kwaliteit. Vermeld de ware grootte van elk werk.

o

Ga voor kwaliteit boven kwantiteit en kies voor eenheid.

o

De geselecteerde werken vertegenwoordigen de kenmerken van jouw werk.

o

Het getoonde werk sluit aan bij het vakgebied waarin men wilt specialiseren.

o

Je geeft een persoonlijke motivatie af = je visie. Max. één A4.

§

Waar ben je mee bezig?

§

Wat wil je graag bereiken?

§

Hoe wil je dit bereiken?

§

Met welke techniek wil je werken.

§

Indien je visie in het verlengde ligt van je afstudeerproject, geef je een
schriftelijke neerslag over het inhoudelijke aspect van dit werk?

•

De uiteindelijke toelating tot de specialisatie wordt beslist door een jury. Deze jury is samengesteld door alle
vakleerkrachten van de 4de graad, specialisatie en de artistiek -en pedagogisch directeur. Eventueel kan een
buitenjury aanwezig zijn.

•

De jury zal zich baseren op volgende criteria:

§

Jouw motivatie

§

De kwaliteit van je werken

§

Eindresultaat 4de graad

§

Je kan zelfstandig werken

§

Je kan je eigen werk beoordelen

§

Er is nog groeicapaciteit

§

Een concreet plan dat zichtbaar is in het portfolio of nog met de atelierleerkracht overlegd
moet worden

Concreet
•

De beschikbare plaatsen zijn beperkt.

•

Uiterste inleveringsdatum voor je kandidatuur is 7 september 2020
o

Het portfolio moet dan aanwezig zijn op de academie. Er is een intekenlijst voorzien op het secretariaat
voor het inleveren van je werk.

o

De openingsuren van het secretariaat zijn:

o

§

Maandag: van 10u tot 14u en van 19u tot 21u

§

Dinsdag: van 10u tot 14u en van 19u tot 21u

§

Donderdag: van 10u tot 14u en van 19u tot 21u

Je portfolio bevat
§

Je naam

§

Je huidige atelier

§

Foto’s

§

Motivatiebrief

§

Het atelier waarin je wenst te specialiseren

§

De gekozen lesmomenten.

•

Cursisten die aanvaard worden voor de Specialisatie worden daarvan per mail op de hoogte gebracht voor 21
september 2020.

•

Toegelaten cursisten moeten inschrijven in de week van 21 september 2020. Na deze week worden de
plaatsen terug opengesteld.

•

Cursisten waarvoor geen plaats is, worden op de wachtlijst geplaatst en hiervan op de hoogte gesteld.

•

Portfolio’s kunnen terug opgehaald worden op het secretariaat tot 1 oktober 2020.

