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Hove Leerlingen Regina Pacis tonen resultaten van project Leerlingen van Regina Pacis tonen vanavond de resultaten van een groot
kunstproject waarin ze de voorbije week werden ondergedompeld. De leerlingen experimenteerden rond het thema 'Ondersteboven'.
0 0 Alle lessen in het vierde leerjaar van Regina Pacis moesten afgelopen week plaats ruimen ...
Hove
Leerlingen Regina Pacis tonen resultaten van project
Leerlingen van Regina Pacis tonen vanavond de resultaten van een groot kunstproject waarin ze de voorbije week werden
ondergedompeld. De leerlingen experimenteerden rond het thema 'Ondersteboven'. 0 0 Alle lessen in het vierde leerjaar van Regina
Pacis moesten afgelopen week plaats ruimen voor een kunstproject van Piazza dell'Arte. "De leerlingen hebben telkens de hele dag
gewerkt in een van de elf ateliers. Elk atelier staat in het teken van een kunstdiscipline, zoals performance, fotografie, video, mixed
media, kostuumontwerp en animatiefilm. Daar kunnen ze vrij hun gang gaan. Het is niet de bedoeling dat we ze iets aanleren, zoals
dat in een workshop gebeurt.
Wel worden ze in elk atelier begeleid door een kunstenaar die in die discipline actief is", zegt Lisa Patoor van Piazza dell'Arte.
Alle ateliers staan in het teken van het thema 'Ondersteboven', en dat levert enkele onverwachte installaties en beelden op.
Artistieke aanleg
Ouders en sympathisanten kunnen vandaag tussen 19 en 21u naar het resultaat komen kijken. De werken staan op verschillende
plaatsen in de school. "Toch is dit toonmoment niet het belangrijkste voor ons. Het gaat om het proces dat eraan vooraf is gegaan.
Sommige leerlingen hebben het moeilijk met kennisvakken en merken in zo'n atelier plots dat ze een artistieke interesse of aanleg
hebben", meent Lisa Patoor.
Felix Warmoes (16) heeft zich deze week laten gaan in het atelier 'elektronische muziek'. "Ik sta versteld hoe je in vier dagen toch iets
in elkaar kunt steken dat vrij goed klinkt. Hier staat professionele apparatuur, en het is niet evident om daar meteen mee aan de slag te
gaan."
Felix Warmoes heeft geen ervaring als muzikant, maar zal vanavond toch op het podium staan, samen met enkele leerlingen die in het
atelier 'performance' bezig zijn geweest. "Nee, van podiumangst zal ik geen last hebben. Het is tenslotte maar voor je vrienden en de
ouders van de leerlingen."
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