
nisch niet aan, omdat ons kunston-
derwijs quasi individueel is en we 
noch de plaats noch de docenten heb-
ben voor een grotere instroom”, duidt 
Johan Pas, die sinds 2018 directeur is, 
maar ook nog altijd lesgeeft. 
“Natuurlijk geven we de algemene 
theoretische basisvakken, maar als 
kunstschool onderscheiden wij ons 
van de collega’s door onze klemtoon 
op de technische competenties. Voor 
ons is het atelier de centrale leerruim-
te, niet de aula. Het is een laboratori-
um waar studenten samenwerken, 
nadenken en communiceren over hun 
kunst.”
“Daarnaast zetten we in samenwer-
king met de Universiteit Antwerpen 
vernieuwende onderzoekstrajecten 
op, die de studenten van nabij kunnen 
volgen. Zo bereiken we een symbiose 

van doen en reflectie.”
Het unieke profiel werpt zijn vruchten 
af want in de 21ste eeuw staat de Ant-
werpse kunstschool weer aan de in-
ternationale top. Velen dromen ervan 
om er te kunnen beginnen en de uit-
stroom levert steevast bekende kun-
stenaars op. “In de modeafdeling was 
dat al lang zo, maar nu worden ook 
onze masters in de diverse beeldende 
kunsten sneller opgepikt”, stelt Johan 
Pas tevreden vast. 
“Het succes genereert ook een groei-
end maatschappelijk respect. Vroeger 
werd iemand die kunstenaar wilde 
worden, scheef bekeken. Vandaag is 
kunstonderwijs een waardevolle keu-
ze. Als grondstoffen heeft Vlaanderen 

enkel erfgoed en creativiteit te bie-
den, twee goudaders die samenko-
men in kunst. Steeds meer bedrijven 
gaan op zoek naar creatieve geesten, 
die wij als ‘Fabriek van de Verbeel-
ding’ opleiden.”
“Kunstenaar zijn wordt nog altijd te 
gemakkelijk voorgesteld als wat vrij 
rondhangen. Dat hoort erbij, maar 
een echte kunstenaar ontwikkelt 
vooral een sterke werkethiek”, gelooft 
Geert Goiris, die praktijkgericht on-
derzoek geeft aan de masterstuden-
ten fotografie. Hij is ook een gewaar-
deerd gastdocent in diverse buiten-
landse kunstscholen en kan als 
fotograaf een uitgebreid palmares 
tentoonstellingen voorleggen. 

360 jaar academie in 360°
l 16/2: Tekenmarathon
l 11/3: Open house
l 18-21/5: Antwerp Art Weekend
l 9-10/6: Show en expo Modeafdeling
l 22-25/6: Expo masters
l 6/7: Officiële viering 360 jaar
Alle info op www.ap-arts.be 

‘Fabriek van 
de Verbeelding’ 

straalt al 360 jaar
Aan de Academie studeren zo’n vijf- 
tot zeshonderd studenten in negen af-
studeerrichtingen. Omdat er zich veel 
meer kandidaten aanbieden, zorgt een 
toelatingsproef voor de selectie. Die is 
het hardst bij de modeafdeling waar-
voor zo’n vijfhonderd kandidaten 
moeten vechten voor vijftig plaatsen. 
“Meer kunnen we praktisch en tech-

De Antwerpse Academie viert dit jaar 
haar 360-jarig bestaan. Dat gebeurt 
niet met een terugblik maar met een 
stand van zaken. De vierde oudste 
kunstacademie van Europa straalt als 
nooit tevoren en stoomt talenten uit de 
hele wereld klaar voor een internatio-
nale carrière. Directeur Johan Pas en 
docenten Geert Goiris, Tina Gillen en 
Nana Mensah Pee, zelf kunstenaars met 
reputatie, geven inzicht in de werking 
van deze unieke ‘Fabriek van de 
Verbeelding’. 
Tekst: Frank Heirman Foto’s: Jan Van der Perre

DIT WORDT

2023

Geert Goiris en 
Tina Gillen in de 

tuin van de 
Academie in de 
Mutsaardstraat. 
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Radicale opening
“Als kunstenaar toon je engagement. 
Veel studenten die bij ons studeren, in-
vesteren zwaar in hun studies en offe-
ren er veel voor op. Het is een enge vi-
sie om kunst af te wegen volgens het 
klassieke rendementsdenken en het 
weg te zetten als een soort luxe. Elke 
samenleving heeft plekken nodig voor 
radicale opening. Het is daar dat er 
nieuwe dingen kunnen ontstaan. Kun-
stenaars boren dat potentieel aan.”
Het lesgeven ervaart Goiris vooral als 
modereren en mogelijk maken. “Er is 
een leerplan dat uitstippelt welke 
competenties leerlingen moeten beha-
len, maar daarmee begint het pas. In 
kunst ontstaat essentieel inzicht al 
doende en onderzoekende in een 
groep. Daarin verschilt kunstonder-
wijs van bijvoorbeeld taalonderwijs, 
waarbij de docent veel meer weet dan 
de student en die kennis en ervaring 
overbrengt. In kunstonderwijs is het 
groepsgevoel cruciaal: je leert van ie-
dereen en alles, van presentaties, kri-
tiek en feedback.” 
Net als Geert Goiris combineert Tina 
Gillen een carrière als kunstenaar met 
een docentschap aan de Antwerpse 
Academie. In 2022 stond ze met haar 
complexe schilderijen in de internati-
onale schijnwerpers als vertegenwoor-
diger van Luxemburg op de 
Biënnale van Venetië. 

“Op mijn 30ste ben ik beginnen les te 
geven aan de Academie van Waas-
munster, waarna de Academie van 
Antwerpen me vroeg. Ik heb er nooit 
voor gesolliciteerd, maar ik voelde dat 
ik misschien wat bagage had om iets 
mee te geven aan jongeren die nog 
zoeken”, blikt ze terug. 

Grenzen
“Kunstonderwijs is veel meer dan een 
plastische taal aanleren. Schilder-
kunst stopt niet bij olieverf en volgens 
het plaatje kunnen werken. Met schil-
derkunst kan je veel meer. Je moet de 
grenzen van het medium onderzoe-
ken. Je moet nadenken over de loca-
tie, de ophanging, de architectuur. 
Schilderkunst is een onderzoek, soms 
technisch, soms inhoudelijk, soms 
contextueel.”

“Als je kunstenaar wil worden, moet je 
een eigen verantwoordelijkheidsge-
voel ontwikkelen. Wat wil ik doen en 
waarom doe ik het? Dat zijn moeilijke 
vragen. Kunst studeren is een heel 
existentiële beslissing. Artistieke kwa-
liteit is belangrijk, maar de student 
moet ook een persoonlijkheid ontwik-
kelen.”
Dat proces kost tijd en blijft altijd 
doorlopen. Lesgeven is voor Gillen bij 
elke student anders. “De ene moet je 
wat duwen, de andere wat afremmen. 
Het komt erop aan de geest zo vrij en 
kritisch mogelijk te maken, zodat je 
een rijke voedingsbodem krijgt. Ik zie 
de Academie graag als een soort fami-
lie, een kader om te groeien en jezelf 
te ontdekken.”
Met haar jeugdige look kan Nana 
Mensah Pee doorgaan als een van de 
studenten op de Academie. Een goede 
tien jaar geleden was dat het geval, 
maar sinds 2020 geeft ze het vak ‘re-
dactioneel ontwerp’ binnen de afde-
ling grafisch ontwerp. Daarin bouwde 
ze een stevige reputatie op door haar 
werk met Atelier Brenda, een studio 
die ze tien jaar geleden met Sophie 
Kei in Brussel oprichtte en met wie ze 
voor de huisstijl van de Brusselse 
Beursschouwburg tekende, maar ook 
spraakmakend webdesign en platen-
covers afleverde. 

Twee richtingen
“Om in de Academie waardevol les te 
kunnen geven, heb je de ervaring van 
een eigen praktijk nodig. Het werkt in 
twee richtingen, want door les te ge-
ven kan je je studio verrijken”, gelooft 
ze. Volgens Nana Mensah Pee is lesge-
ven aan de Academie maatwerk. 
“Sommige studenten zien hun toe-
komst in een uitgeverij, de visuele sec-
tor, webdesign of de wereld van ga-
mes. Wij moeten al die ambities per-
soonlijk ondersteunen. In ons 
onderwijs zetten we hard in op een zo 
ruim mogelijk profiel voor onze stu-
denten, die we technisch onderlegd 
maar zeker ook mondig en kritisch 
willen maken. Kennisoverdracht al-
leen volstaat niet. Bij grafisch ont-
werp is het handgemaakte even be-
langrijk als het computergericht re-
produceren. De computer is een 
dienaar, geen meester.”
Nana Mensah Pee houdt haar studen-
ten voor dat ze voor een uitdagende 
toekomst kiezen. “Werkzekerheid is 
niet de eerste reden waarom je gra-
fisch ontwerp studeert. Je moet iets 
nieuws en zinvols willen brengen. Je 
aanvaardt dat experimenteren, falen 
en aanpassen altijd nodig zullen zijn. 
Sinds de jaren 80 kan het vele richtin-
gen uit. Wij weten niet wat de ver-
nieuwende stijl over pakweg zeven 
jaar zal zijn. Dat is beangstigend maar 
vooral spannend.”

“Het atelier is de centrale 
leerruimte, niet de aula”
Johan Pas
directeur

“Kunstenaar zijn wordt nog 
te gemakkelijk voorgesteld als 
wat vrij rondhangen. Dat 
hoort erbij, maar een echte 
kunstenaar ontwikkelt vooral 
een sterke werkethiek”
Geert Goiris docent fotografie

p Nana Mensah 
Pee en directeur 
Johan Pas op de 
afdeling grafisch 
ontwerp in de 
Keizerstraat.  

Zelfportret van Vincent Van Gogh. 
FOTO BuyenlargeUIG

Academie in 
vijf sleuteldata
1663

De Spaanse koning Filips IV 
ondertekent de oprichting van de 
Academie en de stad stelt de 
bovenverdieping van de Beurs ter 
beschikking.

 1809 
Napoleon verhuist de Academie naar 
het opgedoekte franciscanenklooster, 
de huidige locatie.

 1886 
Van Gogh volgt enkele maanden 
teken- en schilderles aan de 
Academie, die internationale faam 
geniet.

 1963 
Mary Prijot richt de Modeafdeling op 
die voor een nieuw elan zorgt.

 2013 
Viering 350 jaar Academie met 
historische expositie in het MAS.

In 2013 vierde de Academie haar 
350-jarig bestaan met een expo in 
het MAS. FOTO  Walter Saenen

Studenten van de Modeacademie 
leggen de laatste hand aan het 
defilé, 2018. FOTO  Fred Debrock
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