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1.1.  Missie 

 
 

 Missie 
 
NUCLEO ontwikkelt kwaliteitsvolle en betaalbare ateliers in Gent en omgeving voor 
beeldende kunstenaars uit verschillende kunstdisciplines. Deze atelierwerking wordt verdiept 
met een doorgedreven artistieke vernetwerking en het aanbod van productiemiddelen. 
Daarenboven fungeert NUCLEO als kenniscentrum voor andere soortgelijke organisaties en 
lokale overheden die ateliers willen ontwikkelen en beheren. NUCLEO heeft in alle aspecten 
van haar werking aandacht voor milieu en duurzaamheid.  
 

doelstelling broedplaats springplank werkplaats knowhow 

wat werkruimte bieden artistiek netwerk 
versterken 

productiefaciliteiten 
aanbieden 

laboratoriumfunctie 
en kennis delen 

hoe 
aanbod en beheer van 

kwaliteitsvolle en 
betaalbare ateliers in 
Gent en omgeving 

kunstenaars de kans 
bieden op contact met 

het bredere 
kunstenveld 

beschikbaar maken 
van faciliteiten om 

kunst te maken 

referentie en 
aanspreekpunt zijn 
in Vlaanderen voor 

wat betreft 
atelierwerking 

doelgroep kunstenaars kunstenaars kunstenaars 
lokale overheden 
en soortgelijke 

organisaties 

voorbeelden 

10 gebouwen, 156 
ruimtes en 149 
kunstenaars (1 januari 
2017) 

BLANCO,  
Open Ateliers, 
NUCLEO puur 
NUCLEO, social 
media, 
tentoonstellings-
mogelijkheden, 
kennisdeling 
kunstenaars via 
workshops 

zeefdruk, 
keramiekoven, 
werkplaatsen 
fotografie, glas, 
textiel, bronsgieten, 
houtbewerking, … 

jaarlijkse 
brainstorm sessie, 
adviesverlening, 
deelname aan 
overleg, actieve 
prospectie 

partners 

Stad Gent, sogent, 
Provincie Oost-
Vlaanderen, 
Gemeenschaps-
Onderwijs, Veneco,… 

sogent, DOK vzw, 
Dienst 
Vastgoedbeheer Stad 
Gent, Cultuurdienst 
Stad Gent, 
Hotelschool Gent, 
Academie 
Podiumkunsten Gent 

LUCA Arts Studio Start, Cas-
co Leuven, Vonk 
Hasselt-Genk, 
Entrepot Brugge 
(Tank); LOA in 
Nederland 

 

gebruik van duurzame 
en/of herbruikbare 
materialen bij 
renovatie, 
rationaliseren 
energieverbruik 

sensibiliseren van 
kunstenaars, 
workshops rond 
duurzame materialen 

 sensibilisering en 
kennisoverdracht 

 
    

  
duurzaamheid 

In haar integrale werking engageert NUCLEO zich om haar verantwoordelijkheid op te 
nemen in het kader van sociaal-ecologische duurzaamheid. 
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1.2.  NUCLEO in een notendop 
 

 
Er is veel aandacht voor “jong artistiek geweld”. Het is voor de synergie en voorbeeldfunctie echter van belang 
dat in een pand ook meer ervaren en commercieel succesvollere kunstenaars zijn opgenomen. Sommigen kunnen 
als rolmodel dienen voor de jongere kunstenaars. Ook collectieven zijn welkom. 
 
Andere artistieke disciplines (podiumkunsten, literatuur, etc.) kunnen slechts uitzonderlijk aan bod komen 
wanneer een pand of site infrastructurele kenmerken heeft die zich hier specifiek toe lenen. Beeldende 
kunstenaars krijgen sowieso voorrang. 
 
Creatieve ondernemers kunnen enkel in de ateliers van NUCLEO worden gehuisvest indien zij vanuit een 
uitgesproken artistiek inhoudelijke achtergrond werken. 
 
Culturele organisaties kunnen ook een beroep doen op NUCLEO wanneer hun werking aansluit bij de visie van 
NUCLEO en een meerwaarde kan betekenen voor de kunstenaars in residentie. Organisaties met commerciële 
doelstellingen komen niet in aanmerking voor een ruimte.  
 
Een gedetailleerde beschrijving van het nieuw toewijzingsbeleid dat in 2017 werd geïmplementeerd is 
toegevoegd als bijlage 2.  
 
 
1.3.  Ons team 
 

- Marjoleine Maes (FT – vanaf juli 2017 1/5 ouderschapsverlof): coördinator 
- Sofie Lattré (FT): stafmedewerker 
- Jonas Nachtergaele (3/5): coördinator BLANCO 
- Danielle van Zuijlen (1/5): freelance medewerker (internationale) samenwerkingsprojecten 

 
 
Overzicht 2017-2018 
 

 
 
 
1.4.  Onze Raad van Bestuur 
 
Naam Background 
Mieke De Wulf zakelijk leider Artcinema OFFoff 
Sam Eggermont voorzitter                               zakelijk leider KUNSTENPUNT 
Dieter Honoré ondernemer, jurist, coach 
Thierry Lagrange IR architect 
Mieke Mels artistic research, curator, editor Mu.ZEE Oostende 
Dylan Peere financieel verantwoordelijke CAW Oost-Vlaanderen 
Sara Peeters PR en communicatie Interreg 
Marc Vanborm voormalig zakelijk leider Ceremonia en KIP 
Thibaut Verhoeven wetenschappelijk medewerker S.M.A.K. 
Wouter Vermeylen CEO Yesplan 
Greet Vlegels coördinator Studio Start 
 
 

165 KUNSTENAARS OP 31 DECEMBER 2017 

Doelgroep  = professionele kunstenaars, m.a.w. personen die de intentie hebben om hun 
kunstactiviteiten beroepsmatig uit te oefenen. We mikken dus op personen die de bedoeling hebben om 
een artistieke carrière uit te bouwen en indien mogelijk van deze activiteiten te leven. 
27% gevestigde waarden 73% jong talent 

21% schilderen 16% installatie 13% beeldhouwen 50% andere 
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2.1  EEN ACTIEF EN INNOVATIEF 2017 in vogelvlucht 
 
2017 was één van de meest actieve en innovatieve werkingsjaren ooit. 
De missie en doelstellingen van NUCLEO blijven onveranderd en fungeren nog steeds als de lakmoesproef voor 
elke strategische of pragmatische keuze die we maken. Hierna lichten we graag nog even toe hoe we aan elk van 
deze doelstellingen een concrete invulling gaven in 2017. Omdat onze aandacht voor duurzaamheid zich toont in 
het geheel van onze werking bespreken we deze doelstelling hier niet afzonderlijk maar wel vervat in de andere 
doelstellingen.  
 
We implementeerden in 2017 ons nieuw toewijzingsbeleid, waarbij aan de residenten na een eerste termijn van 5 
jaar gevraagd wordt om een nieuw dossier in te dienen voor een tweede termijn. 
De richting die we insloegen met de initiatie van BLANCO werd verder uitgediept en verfijnd. 
NUCLEO nam ook verantwoordelijkheid op als medebeheerder van NEST in de voormalige bibliotheek, waar 
we geen ateliers in onderbrachten maar ruimte maakten voor een kunstenaarsproject van BLANCO dat wordt 
gerealiseerd in het voorjaar van 2018. 
 
Vervolgens gaan we in op de specifieke actiepunten die werden bepaald voor 2017. 
1/ REGIONAAL: NUCLEO investeert in een bovenlokaal ondersteunend kunstenaarsbeleid ism andere lokale 
atelierorganisaties. 
De opstart van SOLO Zomerresidentie en UFO, koepel van Vlaamse atelierorganisaties zijn hieronder de 
belangrijkste verwezenlijkingen in samenwerking met de andere Vlaamse atelierorganisaties.  
 
2/ LOKAAL: NUCLEO werkt in overleg met de sector een advies voor een lokaal geïntegreerd kunsten- en 
kunstenaarsbeleid uit. 
3/ INTERNATIONAAL vs LOKAAL: een gezamenlijke stadsresidentie (“kunstenaarshotel”) voor gent 
Deze denkoefening mondde in 2018 uit in een kandidaatstelling in partnerschap met Smoke & Dust voor de 
exploitatie van het Caermersklooster. 
Ook dienden we opnieuw een Europees dossier in voor de realisatie van een Europees samenwerkingsproject 
met ESA uit Leeds (UK) en NAC uit Rotterdam (NL).  
 
Tenslotte leverden we met het ontwikkelen van een gedragen dossier voor het vastgoedproject met aankoop en 
reconversie van een bedrijfspand in Sint-Amandsberg een belangrijke inspanning voor de lange termijn. 
 
Aangezien deze laatste punten hun realisatie zullen kennen vanaf 2018 worden zie in de tekst onder dat 
hoofdstuk behandeld. 

- 10/01: toewijzingscommissie 
- 18/01: Greentrack: energie-audit Veeartsenijschool 
- 24/01: brainstorm 
- 25/01: Greentrack: energie-audit Begijnhof 
- 31/01: ontruiming Villa De Wal 
- 31/01: bezoek van Pim Coenen – SLAK Arnhem 
- 01/02: Raad van Bestuur 
- 01/02: ingebruikname Zandvoordestraat Zwijnaarde 
- 01/02: ingebruikname Churchillplein 
- 08/02: Greentrack: energie-audit Lindenlei 
- 20/03: toewijzingscommissie 
- 21/03: interne workshops kunstenaar Pirò Pallaghy: eenvoudige wastechnieken  
- 25/03: bezoek van directeurs DKO aan Lindenlei 
- 25/03: NUCLEO Puur NUCLEO Leopoldskazerne 
- 31/03: ontruiming Paddenhoek 
- 03/04: sessie Kunstenpunt over kunstenaarsvergoedingen 
- 06/04: bezoek van East Street Arts Leeds (UK)  
- 06/04: LOA Utrecht 
- 16/05: jury selectie SOLO Zomerresidentie 
- 24/05: Raad van Bestuur + Algemene Vergadering NUCLEO 
- 02/06: opening NEST 
- 08/06: Speeddate Wasserij van Vlaanderen 
- 19/06: Trefdag Cultuur Stad Gent 
- 22/06: Algemene Vergadering CVBA Stadslabo, benoeming tot bestuurder 
- 27/06: adviesverlening gemeente Merelbeke ivm ateliers in voormalig cultuurcentrum 
- 29/06: Opening Convent Sint-Antonius 
- 02/07: lancering SOLO Zomerresidentie @ Machelen-Aan-De-Leie 
- 19-20/08: SOLO Zomerresidentie: toonmoment DD Trans 
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- 24/08: bezoek Emaillerie Belge ihkv interne workshop  
- 25/08: ingebruikname Onderstraat 
- 06/09: Raad van Bestuur 
- 13/09: toewijzingscommissie 
- 21/09: ontruiming Zandvoordestraat Zwijnaarde 
- 23-24/09: SOLO: toonmoment Wannes Goetschalckx 
- 30/09-01/10: Drawing Days @ projectruimtes Lindenlei 
- 01/10: deelname Gent Matinees: BLANCO 
- 11/10: Raad van Bestuur CVBA Stadslabo 
- 11/10: toewijzingscommissie residenten  
- 21-22/10: SOLO: toonmoment Steven Baelen 
- 25-27/10: Prospectie @ East Street Arts Leeds (UK) 
- 09/11: Raad van Bestuur CVBA Stadslabo 
- 20/11: overleg Annemie De Tremmerie: project Makers Ecosysteem Stad Gent 
- 21/11: toewijzingscommissie 
- 25/11: interne workshops kunstenaar Eddy De Buf: werken met polyester 
- 25/11: bezoek vrienden Museum Dhondt-Dhaenens aan ateliers Veeartsenijschool 
- 27/11: Greentrack sessie EnergieID 
- 28/11: bewonersvergadering Convent Sint-Antonius 
- 03/12: Gent Matinees: BLANCO 
- 05/12: workshop Regiolab Versterkt Streekbeleid (Provincie Oost-Vlaanderen, Intercommunale Veneco 

en Stad Gent) 
- 08/12: pitch DIT Kunstenpunt 
- 12/12: overleg koepelorganisatie UFO 
- 14/12: advies Koen Van Daele van Prosperus uit Vilvoorde ivm bestemmingswissel ateliergebouwen 
- 20/12: Raad van Bestuur 

 
 
2.2  NUCLEO als “duurzame” broedplaats voor de professionele kunstenaar 
 
Begin 2017 beschikte NUCLEO over 11 gebouwen en 151 ruimtes, waarvan 135 ateliers en 16 stockageruimtes, 
een stijging tov begin 2016.  
 
In 2017 ontvingen 60 nieuwe aanvragen van kunstenaars tegenover 94 in 2016 en 115 in 2015.  
In absolute cijfers betekent dat een daling, maar de kwaliteit van de ingediende dossiers steeg opmerkelijk: bijna 
80% van de aanvragen werd aanvaard door de toewijzingscommissie, tegenover ongeveer 65% de jaren 
voordien. Met 38 goedgekeurde dossiers in 2017 blijft het aantal goedgekeurde inschrijvingen dus continu 
erg hoog. 
 
Aan 35 kunstenaars van de wachtlijst werd een atelier toegewezen in 2017 en 31 kunstenaars in residentie 
verhuisden binnen de gebouwen van NUCLEO. Dit betekent een totaal van maar liefst 66 toewijzingen, tov 
32 in 2016 en 40 in 2015. Het gevolg is een enorme constante verhuisbeweging, hetgeen een navenante 
belasting betekent voor het team. 
 
Het beheer en onderhoud van de panden en de daarin besloten ateliers vormt nog steeds het leeuwendeel van 
de inspanningen van de medewerkers van NUCLEO. Hoewel deze dagelijkse activiteiten soms wat minder 
zichtbaar zijn voor de niet-bewoners, is het een enorme krachttoer om alle panden in een aanvaardbare staat te 
brengen en te houden. Vaak moeten een erg nauwgezet beheer, onderhoud en planning opgemaakt worden om 
de energiekosten onder controle te houden in vrij energieslorpende panden.  
 
In de loop van 2017 verloren we 4 panden: de Predikherenlei en Villa De Wal uit Wondelgem ontruimden we in 
januari, de Paddenhoek begin april en de Zandvoordestraat hadden we van januari tot september in beheer. We 
verloren hiermee respectievelijk 7, 16, 13 en 6 ateliers, of een totaal verlies van 42 ateliers. 
 
Daar tegenover stonden 3 nieuwe panden in beheer: 4 sociale appartementen van WoninGent in Churchillplein, 
Convent Sint-Antonius in het Begijnhof en een herenhuis in de Onderstraat van SOGent. 
Samen zorgden ze voor 44 nieuwe atelierruimtes (respectievelijk 4, 27 en 13), waardoor we eind 2017 een 
nieuwe piek kenden met 140 atelierruimtes en 15 stockageruimtes in beheer. Hiermee konden we aan 165 
kunstenaars een werkruimte aanbieden, een nieuw hoogtepunt. 
 
Eind juni namen we het Convent Sint-Antonius in gebruik. Een deel van dit begijnhofconvent stond jarenlang 
leeg, waardoor een grondige renovatie van het gebouw nodig was in de 2 maand voor de opening. Een aantal 
radiatoren bleken stukgevroren, de afvoer van de toiletten was verstopt, elektriciteit was slechts in een gedeelte 
van het gebouw voorzien, de mazouttank was te klein voor het volledige gebouw, sloten dienden geïnstalleerd en 
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ramen en deuren hersteld te worden. Ook het gebouw werd op vlak van brandveiligheid in orde gebracht met het 
installeren van brandblusapparaten en noodverlichting. Om het energieverbruik aan banden te leggen werd de 
zoldervloer geïsoleerd, het enkel glas van de ramen voorzien van plastiekfolie, een voeler aan de ketel verbonden 
die het water stookt volgens de buitentemperatuur en voor alle nieuwe lichtarmaturen kozen we voor 
ledverlichting. 
De officiële opening vond plaats op 29 juni in aanwezigheid van Schepen Storms. In het gebouw zijn 27 
individuele ateliers en 1 stockageruimte ondergebracht. 27 kunstenaars delen er het gebouw en de 
gemeenschappelijke tuin. We organiseerden in het najaar periode ook een bewonersvergadering met alle nieuwe 
gebruikers van het gebouw om alles in goede banen te leiden. 
 
NUCLEO wil bij dit alles bovendien niet enkel een broedplaats bieden maar wil dit ook op een duurzame 
manier doen waar dat kan. De tijdelijkheid van de panden beperkt vanzelfsprekend onze mogelijkheden maar 
houdt ons niet tegen om in elk pand maximaal te streven naar duurzaamheid. Zo wordt een maandelijkse opname 
gedaan van alle meterstanden om het verbruik in alle panden nauwgezet te monitoren. De kunstenaars werden 
systematisch geïnformeerd wanneer de meterstanden erg hoog bleken om zo gezamenlijk te bekijken wat de 
oorzaak was van dit hoge verbruik. 
 
We namen in 2017 deel aan volgende bijeenkomsten van Greentrack: 

- 21/02: Greentrack Algemene Vergadering  
- 09/03: Greentrack ontbijtsessie kleinere leden 
- 22/03: Greentrack sessie mobiliteitsplan 
- 25/04: Greentrack sessie gebouwbeheerders 
- 18/10: Greentrack sessie Communiceren over duurzaamheid 
- 27/11: Greentrack sessie EnergieID 

 
Op de Algemene Vergadering van Greentrack schreven we ons in voor energie-audits die de Stad Gent 
ondersteunt via Emaze. Begin 2017 werden in het Begijnhof, de Lindenlei en de Veeartsenijschool een energie 
audit uitgevoerd door Emaze. We gingen vervolgens met de resultaten hiervan aan de slag om op deze locaties 
nog bewuster om te gaan met het energieverbruik en waar mogelijk dit verbruik omlaag te brengen. 
 
In het Begijnhof gingen we in overleg met Artcinema OFFoff om slechts 1 van de 3 frigo’s permanent aan te 
laten. Slechts bij een publiek moment zullen ze allemaal worden opgezet. Verder werden gereinigd en de 
vriesvakken ontdooid. De begroeiing op de gevels bleek grote gevolgen te hebben voor het vasthouden van 
vocht. Deze werd inmiddels gesnoeid en waar die moeilijk bereikbaar was, werd in overleg gegaan met de 
eigenaar om ze te verwijderen. 
 
We namen veel tips uit de audit mee tijdens het gebruiksklaar maken van het Convent Sint-Antonius. Zo 
spanden we overal plastiekfolie voor de ramen, isoleerden we de zolder met rotswol, kozen we voor alle nieuwe 
verlichting voor LED en installeerden we een buitenvoeler aan de verwarmingsketel. 
 
In de Veeartsenijschool werden de verwarmingsbuizen in de koude delen (kelder en inkomhal) geïsoleerd, werd 
een buitenvoeler voor de verwarmingsketel geïnstalleerd en tekenden we in bij auditbedrijf Emaze voor een 
geautomatiseerde registratie van de meterstanden. 
 
 
2.3  Springplank functie: artistiek netwerk 
 
Zoals elk jaar was NUCLEO ook in 2017 de motor en organisator achter tal van initiatieven die de kunstenaars 
de mogelijkheid boden om hun werk te tonen, elkaar te vinden, samen te creëren, gevonden te worden,… 

• in ons bureau stelden dit jaar Stephanie Van de Velde, Jolijn Baeckelandt en Hallveig Agustsdottir 
tentoon, 

• via Facebook en Twitter werd meer dan ooit aandacht gegeven aan alle nieuwe initiatieven. We 
deelden meer dan 300 evenementen op Facebook met een bereik van 2.900 volgers, 

• we verspreidden 77 initiatieven van de NUCLEO-residenten op de agenda van onze website, 
• NUCLEO puur NUCLEO bleef in 2017 een vaste waarde met een editie in de Leopoldskazerne om de 

kunstenaars in staat te stellen elkaars atelier te bezichtigen, 
• we bouwden BLANCO verder uit in de tentoonstellingsruimte in de Veeartsenijschool, met enkele 

nieuwe initiatieven op locatie en op papier (zie p. 12), 
• we initieerden SOLO Zomerresidentie (zie p. 14). 

 
Naast dit alles zetten we graag onze werking in de Lindenlei in de verf. Binnen “toekomstverkenning cultuur” 
van Stad Gent werd in 2011 ‘het koesteren van jong geweld’ als één van de vijf belangrijke uitdagingen 
geformuleerd. NUCLEO onderschrijft die uitdaging volmondig en wil ook een vrijhaven zijn voor dat jong 
geweld, in onze werking vertaald: voor de artistieke undergroundbeweging. De Lindenlei is een plek waar dit 
kan.  
De projectruimtes in de Lindenlei boden in 2017 ruimte aan Emilie Lauwers (fotoshoot), Karel Segers & Dido 
Wilders (presentatie bachelorproef vrije kunsten LUCA School of Arts), De Kopergieterij (fotoshoot nieuw 
theaterproject ‘Salon Secret’), Guy Slabbinck (werkruimte ter voorbereiding van film en expo in samenwerking 
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met Amir Yatziv ‘Standby Painter’), Leen Van Tichelen (werkruimte ter voorbereiding van expo Museum Deinze 
en de Leiestreek), Academie Offerlaan (afstudeerexpo fotografie en installatie), Wim Reygaert (opnames 
videoclip), The Big Draw (project Ben Benaouisse) en Veerle Tytgat (fotoshoot textielwerk). 
 
Tot slot hebben we ook in de netwerking naar onze kunstenaars toe aandacht voor duurzaamheid. Waar 
mogelijk sensibiliseren we de kunstenaar in het duurzaam omspringen met hun ruimte, het energieverbruik in 
onze panden en hun materiaal. 
 
 
2.4  Werkplaats: productiefaciliteiten 
 
Zonder productiefaciliteiten zouden veel kunstwerken nooit tot stand komen. Kunstenaars hebben nood aan 
“tools” zoals een keramiekoven, een bronsgieterij, een zeefdrukpers,… De aankoop is zelden te bekostigen door 
de individuele jonge kunstenaar.  
 
De vraag naar productieplaatsen blijft erg hoog. We voelen o.a. de nood van een aantal kunstenaars om een 
keramiekoven te delen. Enerzijds kampen we met praktische moeilijkheden van beperkte stroomvoorzieningen 
in de tijdelijkheid van de gebouwen, anderzijds brengt het organiseren van een werkplaats een extra werkdruk 
met zich mee die we momenteel niet kunnen dragen vanuit NUCLEO. 
We stimuleren zo veel mogelijk het delen van materialen en machines tussen kunstenaars onderling. Zo 
word een zeefdrukatelier gedeeld in de Lindenlei en werd daar ook een houtwerkplaats geïnstalleerd in een 
gemeenschappelijke ruimte. Omwille van de veiligheidsrisico’s en de verantwoordelijkheden over de machines 
is er telkens één kunstenaar aangeduid die dit vrijwillig op zich neemt. 
 
De samenwerking met LUCA bleef ondertussen gecontinueerd, waardoor verschillende NUCLEO residenten 
gebruik konden maken van hun productiefaciliteiten.  
Helaas kon door de hoge bezettingsgraad van het zeefdrukatelier niet ingegaan worden op de vraag van Emma 
Van Roey. Jonas Vanderbeke bijvoorbeeld kon dan weer wel beroep doen op het keramiekatelier. 
De samenwerking met LUCA verloopt op zich erg vlot. Residenten Frank Depoorter gebruikt er al jaren het 
zeefdrukatelier en werd er nu ook tijdelijk aangesteld als deeltijds werkplaatsverantwoordelijke.  
 
 
2.5  Kenniscentrum en laboratorium 
 
In 2017 mochten wij opnieuw vaststellen dat we samen met Studio Start in Antwerpen (waarvan coördinator 
Greet Vlegels ook in onze Raad van Bestuur zetelt) worden aanzien als dé referentie in Vlaanderen als het gaat 
over structurele atelierwerking. 
 
NUCLEO werd ook in 2017 opgezocht door externen om onze kennis te delen:  

- Annemie De Tremmerie van dienst Economie ifv project Makers Ecosysteem Stad Gent, 
- een workshop voor het Regiolab Versterkt Streekbeleid over tijdelijke invullingen, 
- Kunstenpunt: bijeenkomst vergoedingen voor kunstenaars en organisaties, 
- adviesverlening aan particuliere eigenaar voor een bestemmingswissel tot atelierruimte van een pand in 

Vilvoorde, 
- vraag om adviesverlening ifv het organiseren van een ‘open polyvalente atelierruimte’, 
- vdviesverlening aan atelierorganisatie SKAR uit voor hun toewijzingsbeleid, 
- bezoek Pim Coenen van Slak Arnhem aan BLANCO. 

 
Verder namen we deel aan enkele meetings ikv de lokale werkgroep in het kader van het Refill traject van Stad 
Gent. We betreuren echter dat we niet betrokken zijn bij de impactmeting van tijdelijke invullingen die gebeurde 
door KULeuven. 
 
Omdat we ons blikveld permanent willen verruimen gingen we prospectie naar Leeds van 25 tem 27 oktober, 
waar we een bezoek brachten aan de atelierorganisatie East Street Arts. We besloten om de in 2016 geweigerde 
subsidieaanvraag voor het samenwerkingsproject met ESA en NAC Rotterdam opnieuw in te dienen onder 
Creative Europe Cooperation project small scale. (zie 2018) 
http://eaststreetarts.org.uk 
http://stichting-nac.nl/cms/about/pfitem.php?iid=7&lng=NL  
 
 
2.6  Een dynamiserend toewijzingsbeleid 
 
In 2017 werd het nieuwe toewijzingsbeleid van NUCLEO geïmplementeerd (bijlage 2 bij dit beleidsplan). 
Een aantal bestaande krachtlijnen werden daarbij extra onderstreept: de focus op beeldende kunstenaars, de 
aandacht voor jonge kunstenaars, afbakening van de doelgroep als professionele beeldende kunstenaars (i.e. 
personen die de intentie hebben om hun kunstactiviteiten professioneel uit te oefenen).  
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We kenden ook een verruiming van onze doelgroep met creatieve ondernemers die vanuit een uitgesproken 
artistiek inhoudelijke achtergrond werken en collectieven die onderling samenwerken op het vlak van artistieke 
creatie, reflectie en/of toonmomenten. In feite was dit een aanpassing aan de huidige realiteit. 
 
De goedkeuring door de toewijzingscommissie werd bepaald op 5 jaar. Na deze termijn moet opnieuw een 
dossier worden ingediend voor een verlenging van 5 jaar. Verlengingen zijn in principe onbeperkt mogelijk. 
Hiermee willen we aangeven dat een toewijzing niet ‘for life’ is, de kunstenaars responsabiliseren en het 
atelierverloop zodoende waar nodig dynamiseren.  
In de loop van 2017 zijn we gestart met het opvragen van de dossiers van de residenten, te beginnen bij diegenen 
die al het langst bij NUCLEO gehuisvest zijn. Er werden 15 dossier opgevraagd, 13 hiervan konden worden 
voorgelegd aan de toewijzingscommissie, hiervan werden er 12 goedgekeurd. 2 kunstenaars verlieten hun 
ateliers. 
 
Samenstelling toewijzingscommissie 
In november overleed onverwacht Lucas Devriendt, lid van onze toewijzingscommissie. Hij werd zowel op 
professioneel als persoonlijk vlak zeer gewaardeerd en boog zich de voorbije 5 jaar mee over ontelbare dossiers 
van nieuwe kandidaten. 
Robin Vermeersch, kunstenaar en als docent verbonden aan LUCA School of Arts, zal hem vervangen in de 
commissie. Hij zetelt daarmee naast Liene Aerts, verbonden aan KASK en Isolde Vanhee, verbonden aan LUCA 
School of Arts. 
 
 
2.7  BLANCO 
http://www.nucleo.be/blanco  
 
We beslisten ook in 2017 om vol in te zetten op de ontwikkeling van BLANCO: de overkoepelende naam voor 
de platformfunctie van NUCLEO. 
 
BLANCO is de noemer waaronder NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt. Het biedt een venster op het 
werk van de bij NUCLEO residerende kunstenaars, met aandacht voor experiment, reflectie, ontmoeting 
en presentatie. 
BLANCO heeft een onderzoeks- en presentatieplek in één van de ateliergebouwen van NUCLEO en treedt 
met verschillende projecten ook buiten de muren van de eigen panden. Zo stimuleren we de residerende 
kunstenaars om met hun werk in dialoog te treden met de wereld buiten het atelier. 
 
We bieden plaats aan een constante stroom van kleine activiteiten. Hiermee geven we de toegenomen aandacht 
van NUCLEO voor de undergroundwerking vorm, en willen we een venster bieden op het werk van de minder 
bekende kunstenaars. Dit sluit opnieuw nauw aan bij de ambitie van Gent om een vrijhaven te zijn voor jong (in 
ons geval artistiek) geweld. 
 
Er is een zeer nauwe band tussen NUCLEO en BLANCO maar de twee versmelten niet volledig. Dit laat 
BLANCO toe wendbaar en rebels te zijn, plaats te bieden aan undergroundactiviteiten en continu nieuwe 
plekken en opportuniteiten op te zoeken om publiek aanwezig te zijn. Ook buitenlandse initiatieven behoren 
daarbij tot de mogelijkheden. 
 
 
DE RUIMTE – INITIATIEVEN VAN KUNSTENAARS 
NUCLEO stelt een een project- / exporuimte ter beschikking als kunstplatform.  
 
De opstart van BLANCO in 2015 in de Paddenhoek zorgde voor een kleine hype in de Gentse kunstenwereld en 
verspreidde zich als een lopend vuurtje. De lancering van BLANCO bleek vanaf de eerste dag enorm succesvol: 
de ruimte werd in een mum van tijd volgeboekt tot het einde van het jaar. 
De tentoonstellingsruimte van BLANCO verhuisde in 2016 van de Paddenhoek naar de Veeartsenijschool. Om 
de zaal in de Veeartsenijschool gebruiksklaar te maken ontwikkelden we i.s.m. kunstenaar/ architect Olivier 
Goethals een ‘module’, een ingreep die de ruimte transformeert tot een presentatieplek geschikt voor beeldende 
kunst. 
 
Deze onderzoeks- en presentatieplek biedt de kunstenaars de mogelijkheid hun inhoudelijke en praktische 
werkprocessen uit te lichten en hun kunst openbaar te maken. Het is een neutrale plek waar kunstenaars tijdelijk 
aan de slag kunnen om naar believen een eigen invulling te installeren. De ruimte kan worden gebruikt door 
NUCLEO-residenten voor try-out, experiment, proefopstellingen, lezingen en expositie met of zonder publiek. 
We stimuleren hiermee actief het kunstenaarsinitiatief, dialoog met de buitenwereld en het aangaan van 
samenwerkingen met kunstenaars en curatoren van buiten NUCLEO. 
 
In 2017 stelden 25 residenten tentoon, waarvan 14 keer in samenwerking met externe kunstenaars, werden 4 try-
outs zonder publiek georganiseerd, vonden er 3 groepstentoonstellingen plaats en 1 lezing. In samenwerking met 
S.M.A.K., Secundair Kunstinstituut en De Rode Antraciet organiseerden we in BLANCO ook een tekensessie in 
het kader van De Borderline Books. 
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Bezoekers  
Bij evaluaties blijkt dat een kunstenaarsinitiatief gemiddeld kan rekenen op ongeveer 100 bezoekers. Sommige 
projecten halen beduidend meer, andere minder. Dit aantal is o.a. afhankelijk van het netwerk van de kunstenaar 
zelf, van de intentie van de kunstenaar (eerder try-out, of volwaardige solotentoonstelling, …), maar ook van een 
gestaag groeiend publiek.  
 
We stellen vast dat BLANCO naambekendheid geniet waardoor een vast publiek zijn weg (terug)vindt naar de 
kunstenaarsinitiatieven en het programma in de zaal. De kunstenaars in kwestie geven bij evaluatie telkens aan 
verrast te zijn door de interesse buiten hun eigen netwerk. Bovendien blijkt hun initiatief in BLANCO vaak 
aanleiding voor andere projecten (solotentoonstellingen, publicaties, atelierbezoeken, deelname aan 
groepstentoonstellingen, interviews,…) en ook te leiden tot verkoop van hun werk. 
 
Programma BLANCO 2017: E= Expo / T=Try-out / P=Performance 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.agenda 
 
#62 – 10/01 - 15/01: Jonas Vanderbeke & Jolijn Baeckelandt: just Married  — E 
#63 – 20/01 - 22/01: Chiara Lammens, Bart Spitaels & Klaas Rommelaere: Panem et circenses  — E 
#64 – 03/02 - 12/02: mentormentor: FOTOEXPO TRAJECT 01  — E 
#65 – 15/02  - 08/02: Kristof Van Heeschvelde & Kurt Stockman: UitgeroKKEn  — E 
#66 –22/02 - 05/03: Conrad Willems @ Joan Hus: Blind Choices  — E 
#67 – 08/03 - 12/03: Linda Carrara: looking for the right place at the right moment  — E 
#68 – 24/03 - 26/03: Rags The Sequel, groepstentoonstelling  — E 
#69 – 28/03 - 11/04: Olivier Goethals: SHADOW / MIRROR / MAGIC  — E 
#70 – 21/04 - 01/05: Free Pectoor: BLACK@BLANCO  — E 
#71 – 04/05 - 14/05: Dany Deprez en co: Hinken op twee gedachten  — E 
#72 – 21/05 - 28/05: Ruben Vandeghinste & David Bruneel: Blinde boog  — E 
#73 – 01/06 - 09/06: Chris Goennawein: Bouquet  — E 
#74 – 16/06 - 18/06: Anneleen De Causemaeker & S. Goessens: coup-loop  — E 
#75 – 29/06 - 13/07: Jelle Martens: Tomato red, bbbb, roc  — E 
#76 – 18/07 - 04/08: Elien Ronse: From home to marble — T 
 
10/08: Borderline Books – tekensessie ism S.M.A.K. 
 
#77 – 12/08 - 21/08: Louisa Vanderhaegene — T 
#78 – 25/08 - 03/09: Ruth van Haren Noman & Roeland Zijlstra: Schilder mij  — E 
#79 – 08/09 - 17/09: Carlos Caballero: Emptying a cloud  — E 
#80 – 23/09: Ben Benaouisse: p€rformanc€ #1 (The Rite of Spring) — P 
#81 – 01/10 - 08/10: Francis Bekaert: Pénombre  — E 
#82 – 12/10 - 22/10: Tim Onderbeke: Let others tell how winds fierce battles wage  — E 
#83 – 27/10 - 04/11: Sarah Desmet en co – I could have been a dancer  — E 
#84 – 10/11 - 12/11: Eddy De Buf & Marnix Everaert: If you see something say something  — E 
#85 – 14/11 - 23/11: Stephanie Gyldemyn   — T 
 
23/11: Katelijne De Corte stelt residentiewerking Platvvorm voor 
 
#86 – 24/11 - 26/11: NO ECHO NO no  — T 
#87 – 01/12 - 10/12: Klaas Van der Linden: Dark Woords  — E 
#88 – 16/12 - 17/12: Kobe Wens: Het diner  — E 
#89 – 22/12 - 27/12: Jo Michiels: Bodyscape – a series of powerprint paintings and collages  — E 
 
 
DE PROJECTWERKING – INITIATIEVEN VANUIT BLANCO op locatie 
BLANCO zoekt actief naar 'lege zones' in de stad en duikt met specifieke ingrepen en locatiegebonden projecten 
op in de publieke ruimte, waar kunstenaars afwisselend een invulling geven aan een specifieke plek. Dit initiatief 
kaderde in 2016 perfect binnen het cultureel themajaar Kunst op Straat. 
‘Kunst moet je niet alleen gaan bekijken in een museum of cultuurhuis. Het moet je overkomen. Verbazen. Door 
kunst op de straat te brengen, wil ik kunst op een laagdrempelige manier dichter bij de mensen brengen, de 
vertrouwdheid van de mensen met kunst vergroten. Meer nog, door kunst samen te beleven en te creëren, wil ik 
ook de mensen dichter bij elkaar brengen. Daarom zetten we in 2016 ‘kunst op straat’ in de schijnwerpers.’ 
Annelies Storms, Schepen van Cultuur, Toerisme en Evenementen 
 

! BLANCO DOK 
Gedurende het zomerseizoen van DOK (de tijdelijke invulling en 'creatieve hotspot' aan de oude dokken in Gent) 
gaf BLANCO maandelijks drie ramen aan de zijkant van de kantine als canvas aan een andere kunstenaar. Deze 
ramen liggen aan de waterkant en zijn ook zichtbaar vanaf de andere kade aan de ring. De aanleg van de nieuwe 
kade heeft de zichtbaarheid van deze plek nog vergroot.  
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mei: Stephanie Van de Velde – The art of making an entrance 
juni: Renée Pevernagie – The Blue Hour 
juli: Robbert Van Wynendaele – De tweekoppige minnaar 
augustus: Marjolein Labeeû – The Family 
september: William Phlips – Oorlogszweet, goudfactuur, nourrices d’art 
 

! BLANCO Tweebruggen 
Sinds 2016 trekt BLANCO ook de publieke ruimte in en geeft om de 4 maand een nieuwe artistieke invulling 
aan een muur op de gevel van Hotelschool Gent in de Tweebruggenstraat.  
 
15/09/2016 - 15/01: Jo Michiels – NAKED 
15/01 - 17/05: Maarten De Saeger – Arnon 
18/05 – UNGOING: Ritsart Gobyn – Vanitas  
(verlengd wegens plaatsing van een stelling voor het gebouw wegens dakwerken) 
 

! BLANCO HOOGPOORT 
Aan de zijgevel van het Gentse Stadhuis hangen enkele houten vitrinekastjes, de voormalige mededelingskasten. 
BLANCO laat ze 3 maal per jaar invullen door een andere kunstenaar, die er een boodschap of visuele 
mededeling aan de bevolking formuleert.  
 
12/12/2016 – 15/03: Saar de Buysere – What you see is not what you get 
15/03 – 15/06: Sofie Van Aelbroeck – Blue Form 
15/06 – 08/02/2018: Kristof Van Heeschvelde – Ik doe normaal gezien altijd mijn best 
(verlengd wegens fysiek onbereikbaar owv beschadigde schouw stadhuis) 
 

! BLANCO NEST 
Sinds mei 2017 is NUCLEO medebeheerder van de tijdelijke invulling voor de voormalige stadsbibliotheek. We 
stelden onze expertise op het vlak van tijdelijke leegstandsinvulling ter beschikking van de gebruikersgroep. 
We hebben hier geen ateliers ondergebracht: het gebouw en het concept van de tijdelijke invulling lenen zich er 
zich niet toe. 
We kozen ervoor om vanuit BLANCO een kunstenaar te laten werken rond dit project. Samira El Khadraoui 
observeert de werking van NEST in al zijn facetten. Haar interesse gaat specifiek uit naar de restruimte in het 
gebouw, de inkomhal als “non-place” en de fricties tussen gebruikers en externen die hier plaatsvinden. Haar 
observaties zullen vorm krijgen in een publicatie in het voorjaar van 2018. 
 

! BLANCO SUBBACULTCHA! BELGIUM MAGAZINE 
Op onregelmatige basis selecteert BLANCO de Featured Artist in het Subbacultcha! Belgium magazine.  
 
november 2017: Kristof Van Heeschvelde 
 

! BLANCO WEEKUP 
BLANCO slaat sinds het najaar van 2017 de handen in elkaar met cultureel weekmagazine WeekUp en vult 
tweewekelijks een leeg stukje van de alombekende papieren cultuuragenda. BLANCO gaat hiervoor op zoek 
naar ideeën, onaffe zaken en aanstalten tot … in de vaak verborgen en ongeziene schetsboeken van kunstenaars. 
 
27/09 – 04/10: Schets #1 – Klaas Op De Beéck 
11/10 – 18/10: Schets #2 – Haider Jabbar 
25/10 – 01/11: Schets #3 – Alison Souffrau 
08/11 – 14/11: Schets #4 – Saar De Buysere 
22/11 – 28/11: Schets #5 – Jonas Vanderbeke 
06/12 – 12/12: Schets #6 – Maarten De Saeger 
20/12 – 26/12: Schets #7 – Elise Debrock 
 
 
2.8  SOLO ZOMERRESIDENTIE 
https://www.nucleo.be/projecten/index/nl#filter=.solo  
 
SOLO zomerresidentie is een tijdelijk residentieprogramma in een voormalige Mariakapel, naast het Roger 
Raveelmuseum in MachelenaandeLeie. Het project is een samenwerking tussen atelierorganisaties NUCLEO 
uit Gent, Studio Start uit Antwerpen en Casco uit Leuven, in alliantie met het Roger Raveelmuseum.  
Het is de eerste keer dat Vlaamse atelierorganisaties een gezamenlijke project opstarten rond de professionele 
ondersteuning van beeldend kunstenaars. De gezamenlijke residentie in Machelen was een casestudy voor een 
meer structurele samenwerking. Zo kunnen we met gebundelde krachten ingaan op vragen uit een regio ruimer 
dan het stedelijke werkingsgebied en op kansen van bijvoorbeeld tijdelijke leegstand in landelijke gebieden.  
 
Over de kapel  
Een groot raam in de verste uithoek van het Raveelmuseum biedt uitzicht op een kapel. Het aanpalende 
Mariaklooster werd in de voorbije jaren afgebroken en maakte plaats voor een nieuwbouwproject. De kapel bleef 
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behouden en werd aangekocht door intercommunale Veneco, met het oog op herontwikkeling en verkoop. Door 
de samenwerking met de atelierorganisaties wordt de kapel nu voor minimaal 2 jaar ter beschikking gesteld als 
werk en verblijfplaats voor kunstenaars. Veneco investeerde in een basisrenovatie om de plek gebruiksklaar te 
maken: sanitair en voorzieningen werden opnieuw aangelegd en er werd een verblijfsmodule gerealiseerd, 
ontworpen en gebouwd door architect/kunstenaar Olivier Goethals die ook de BLANCO module ontwierp.  
 
Tijdlijn 2017 
maart   subsidieaanvragen Provincies Oost-Vlaanderen, Antwerpen en Waals-Brabant (enkel Oost-

Vlaanderen kende 3.000€ toe) 
april  Overeenkomst Veneco –NUCLEO – Studio Start – Cas-co 

 Lancering open call 2017 
10 mei   Plaatsbezoek kapel, ongeveer 35 kunstenaars  
16 mei    Selectie SOLO 2017 
juni  Realisatie verblijf/presentatiewand Olivier Goethals ism Veneco (Rien Gellynck), technische 

dienst Gemeente Zulte, enkele dagen hulp vanuit NUCLEO (Danielle, Luc, Thierry, Jonas); 
inrichting residentie Danielle van Zuijlen (meubilair, brandveiligheid) & Studio Start (keuken, 
beddengoed)  

juni  Structurele werken, aanleg keuken & douche door VENECO met ondersteuning van technische 
dienst Gemeente Zulte 

2 juli – oktober:  PROGRAMMA SOLO ZOMERRESIDENTIE 
2 juli  lancering tijdens opening Raveelmuseum 
juli / aug Residentie D.D. Trans 
aug / sept Residentie Wannes Goetschalckx 
sept / okt Residentie Steven Baelen 
22 okt – 25 feb Afsluitende presentatie in Raveelmuseum 
nov   Aanvullende elektriciteitswerken Gemeente Zulte 
dec   Voorbereiding oprichting koepel atelierorganisaties UFO; evaluatie SOLO met 2 extra 

partners: Vonk Hasselt/Genk en Entrepot Brugge 
 
Selectie 
Jury: Piet Coessens (Raveelmuseum), Valerie Verhack (Museum M), Alan Quireyns (Air Antwerpen) Danielle 
van Zuijlen (curator, freelance voor NUCLEO). Er werden 28 dossiers ingediend, 
https://drive.google.com/drive/folders/0B7cUvKpuNzVbaVNuUzBYdDdVSVU?usp=sharing 
 
Criteria 

- artistiek - inhoudelijke kwaliteit van het werk 
- de noodzaak voor een residentie in het moment van de loopbaan (mid-career) � 
- de mate waarin het voorstel ingaat op de site specifieke context � 
- het samenstellen van een interessant en relevant programma voor deze context  
- in principe 1 kunstenaar per provincie, maar artistieke kwaliteit primeert  
- haalbaarheid van het voorstel (praktisch & financieel) 

 
Kunstenaars 
De jury selecteerde D.D. Trans, Wannes Goetschalckx en Steven Baelen die ieder een werkperiode en een 
presentatie met een fee en productiebudget kregen aangeboden. 
 
Realisatie werk 
Coördinatie en begeleiding kunstenaars: Danielle van Zuijlen  
 
Olivier Goethals – lancering 2 juli 
De realisatie van de verblijfmodule staat los van het programma, maar was in 2017 een fundamentele artistieke 
ingreep in de kapel. Olivier Goethals bouwde eigenhandig zijn ontwerp. De technische dienst van de Gemeente 
Zulte hielp met de bouwwerken, maar minder dan was verwacht, waardoor Olivier vele uren extra besteedde aan 
de bouw van de module. Familie en verschillende medewerkers en kunstenaars van NUCLEO sprongen enkele 
dagen bij om de module tijdig af te krijgen.  
Eigenaar Veneco financierde deze ingreep, een investering van 20.000€. 
Foto’s van de gerealiseerde module werden gemaakt door Michiel De Cleene. 
 
D.D. Trans - Open weekend 19 en 20 augustus  
 
Bij aanvang van de residentie brachten Danielle en Frank (D.D. Trans) op uitnodiging een bezoek aan de 
weduwe van Raveel en het atelier van Raveel. Zij wil dit waar het past in haar agenda graag aanbieden aan alle 
kunstenaars die in SOLO werken, omdat Raveel graag kunstenaars de gelegenheid wilde bieden om in een tijd in 
Machelen-aan-de-Leie te komen werken. 
 
D.D. Trans koos er voor om een platform in de kapel te bouwen, dat hem een museale witte plaats bood om 
enkele van zijn werken te presenteren, in contrast met de ruwe staat van de kapel. Hij nam een aantal bestaande 
werken mee naar de kapel en realiseerde ter plaatse een reeks nieuwe objecten en ingrepen. Zo transformeerde 
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hij zwarte verfschilfers die ooit de kapelramen blindeerden tot vleermuisjes aan het plafond van de slaapkamer; 
hij strooide glazen parels over het witte platform en op de vloer van de kapel; een toetsenbord werd een werk 
met het woord ‘zonder titel’ erin verstopt. Een sculptuur die van verre aandoet als een tandwiel van zwaar metaal 
blijkt gemaakt te zijn van zwart keukenpapier.  
Hij nodigde 3 dichters uit om op zijn werk te reflecteren (Herman Leenders, Guido van Heulendonck en Paul 
Demets) waarvan de eerste 2 een gedicht achterlieten op de wanden van het voormalige altaar. Het gerealiseerde 
werk bracht D.D. Trans samen in een catalogus die werd gepresenteerd tijdens het open weekend. Op zondag 20 
augustus droegen de schrijvers hun teksten voor.  
Het open weekend trok veel bezoekers, op de zondag alleen al meer dan 100 personen.  
 
Wannes Goetschalckx - Open weekend 23 en 24 september 
 
Tijdens zijn residentie in SOLO sluit Wannes Goetschalckx in de kapel in Machelen aandeLeie alle kranen af. 
Hij gebruikt er enkel Leiewater, dat hij een kleine kilometer verderop gaat halen en vervolgens door zijn zelf 
gefabriceerde zuiveringsinstallatie giet. Het gebruikte deel wordt vereffend door het terug te brengen naar 
Lisbourg in NordPasdeCalais, alwaar de Leie ontspringt.  
 
Het tweede open weekend van SOLO zomerresidentie bood een blik achter de schermen van dit project. Op 
zaterdagochtend arriveerde de kunstenaar met zijn transportfiets vanuit Lisbourg, waar hij de emmers kraanwater 
uit Machelen leegde in de bronnen van de Leie (het equivalent van het water dat hij uit de Leie in Machelen had 
gebruikt en in de kapel had gezuiverd, alvorens het te gebruiken om te douchen en te koken). In samenwerking 
met een filmmaker werd het gehele project gedocumenteerd. Bij het open weekend toonde hij de zelfgebouwde 
zuiveringsinstallatie en gaf uitleg bij het project en zijn fietstocht naar Lisbourg. 
Het project wordt gemonteerd tot een film. Een teaser daarvan werd getoond tijdens de presentatie van de 3 
residenten van 2017 in het Raveel museum, vanaf 22 oktober 2017. 
 
Steven Baelen - Open weekend 21 en 22 oktober 
 
Steven Baelen tekende 4 weken lang met houtskoolkrijt op de wanden van de voormalige Mariakapel in 
MachelenaandeLeie. Geïnspireerd door een vroeg werk van Raveel (Tafeltje met cactus uit 1951, momenteel 
te zien in het Raveelmuseum) nam de kunstenaar een serie kleine tekeningen van zijn directe omgeving mee naar 
Machelen. Elementen uit deze tekeningen verwerkte hij tot een organisch gegroeide muurtekening, die 
verscheidene wanden van de kapel bestrijkt.  
 
Gelijktijdig opent in het Raveelmuseum een kleine presentatie van de drie kunstenaars die deze zomer werkten 
in SOLO. Steven �Baelen toont er de serie tekeningen die de basis vormde van zijn muurtekening in de kapel; 
Wannes Goetschalckx toont een trailer van de film over het Leiewater dat hij terugbracht naar de bron van de 
rivier in Lisbourg en D.D. Trans keert terug met enkele ingrepen die hij ontwikkelde gedurende zijn residentie.  
De presentatie van de SOLO residenten loopt parallel aan de tentoonstelling van het Raveelmuseum, Provinciale 
Prijs Beeldende Kunst 19972017, die opende � op zondag 22 oktober. In het museum en in de kapel zijn een 
zaaltekst beschikbaar. 
 
De residentie van Steven Baelen kent nog een spin off in februari 2018, met een presentatie in samenwerking 
met kunstenaar Benoît Vandenbroucke. 
 
Ondersteuning Raveelmuseum 
Piet Coessens was deel van de jury en bezocht alle residenten tijdens hun werkperiode. Het museum verstuurde 
de uitnodigingen met haar mailing mee en zorgde zo voor een goede opkomst tijdens de lancering en open 
weekenden. Tijdens het laatste open weekend konden we een presentatie in het Raveelmuseum inrichten met 
werk van de 3 residenten. Het museum heeft een kleine staf, waardoor praktische ondersteuning maar beperkt 
mogelijk is, maar toch is de alliantie met het museum zeer waardvol en essentieel voor het welslagen en de 
betekenis van SOLO. 
 
Communicatie 

- huisstijl Jan & Randoald: open call, logo en kaart, facebook banners, banner/paneel voorzijde kapel 
- open call A4, nieuwsbrief 
- A5 kaart, digitale nieuwsbrief lancering 
- digitale nieuwsbrieven D.D. Trans 
- digitale nieuwsbrieven Wannes Goetschalckx 
- digitale nieuwsbrieven Steven Baelen & afsluitende presentatie in Raveelmuseum 
- A6 kaartje Steven Baelen / presentatie Raveel 
- zaaltekst Raveelmuseum 

 
Pers 
Lancering SOLO 

- HLN 08-03-2017 www.hln.be/regio/zulte/binnenkort-kunstenaars-in-kapel~a49f1db7/ 
- AVS 02-07-2017: http://www.avs.be/avsnews/kunstenaars-logeren-en-werken-in-kloosterkapel 
- Radio Tequila 02-07-2017 https://www.radiotequila.be/userfiles/playlist/uptodate_20170702.doc  
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- Het Laatste Nieuws 03-07-2017: https://www.hln.be/regio/zulte/kunstenaars-zetten-kapel-in-de-
kijker~ada198ae/ 

 
Wannes Goetschalckx 

- Kunstkrant 20-09-2017 www.kunstkrant.nl/nieuws/solo2-wannes-goetschalckx  
 
Steven Baelen 

- Het Nieuwsblad 24-10-2017: http://www.nieuwsblad.be/cnt/blele_03148024 
 
 
2.9  UFO – het vrijwaren van ruimte voor artistieke creatie 
 
NUCLEO investeert in een bovenlokaal ondersteunend kunstenaarsbeleid ism 
andere lokale atelierorganisaties 
 
De vijf Vlaamse atelierorganisaties NUCLEO (Gent), Studio Start (Antwerpen), CAS-CO (Leuven), Vonk 
(Hasselt en Genk) en Entrepot De Tank (Brugge) worden geconfronteerd met een aantal bedreigingen die 
ze individueel en op lokaal niveau moeilijk het hoofd kunnen bieden.  
 
We hebben te maken met verdichte steden met een gebrek aan ruimte, waar steeds minder artistieke 
creatieruimte beschikbaar is.  Op het domein van de stadsontwikkeling heersen projectontwikkelaars die louter 
denken vanuit hun streven naar gentrificatie. 
Binnen het stedelijk beleid wordt op het vlak van tijdelijke leegstandsinvulling meer en meer samengewerkt met 
commerciële leegstandsbeheerders die op hetzelfde niveau worden geplaatst als de atelierwerkingen. Hierbij 
verliest men uit het oog dat een atelierinitiatief meer betekent dan louter het aanbieden van ruimte aan 
kunstenaars: ook de ondersteunende werking die zij ontwikkelen maakt integraal deel uit van hun 
maatschappelijke meerwaarde. 
Bovendien is er een nieuwe tendens, waarbij tijdelijke invullingen vooral worden ingericht als 
participatieplekken, voor en door buurtbewoners. Zo worden kunst en cultuur enkel nog ingezet als middel, als 
nevenproduct en niet als doel op zich. Hierbij wordt beleidsmatig compleet voorbij gegaan aan de specifieke 
facilitaire noden van kunstenaars. 
 
De atelierorganisaties worden bovendien geconfronteerd met het ontbreken van een sluitend wettelijk en 
beleidsmatig kader om in te opereren. De werkingen situeren zich op het snijvlak van verschillende 
beleidsdomeinen: cultuur, stadsontwikkeling en leegstand, jeugd, onderwijs, toerisme, etc. Momenteel ontbreekt 
overleg, ondersteuning en coördinatie tussen deze domeinen volledig, waardoor er van een geïntegreerd beleid 
geen sprake is.  
 
UFO is de VZW in oprichting waarin de atelierorganisaties zich bundelen om het noodzakelijke 
tegengewicht bieden aan deze tendensen en creatieve ruimte voor de doelgroep vrijwaren. 
UFO plant haar eerste concrete acties in 2018. 
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5.1.  Eigen middelen uit verhuur 
 
Uitbating gebouwen was in 2017 rendabel: we noteerden €230.000 inkomsten uit verhuur. Dit vertegenwoordigt 
68% van de totale inkomsten. Na aftrek van alle kosten verbonden aan het beheer van de panden bleef een 
bedrag over van €94.000 dat werd ingezet voor de algemene werking, personeels-kosten en projecten en werd 
gebruikt om de reserve verder aan te dikken. De meest rendabele gebouwen waren Lindenlei, Leopoldskazerne, 
en Veeartsenijschool. 
 
 
5.2.  Subsidie werking 

 
5.2.1. Stad Gent – werkingsmiddelen EN PROJECTSUBSIDIE 

 
Deze werkingsmiddelen komen uit de reguliere middelen voor cultuur van de Stad Gent. 
Het bedrag werd vastgelegd op €85.000.  
 
NUCLEO kan als organisatie met een werkingssubsidie die de €25.000 overstijgt geen aanvragen voor 
projectsubsidies meer indienen. 
 
 
5.2.2. Provincie Oost-Vlaanderen – werkingsmiddelen en projectsubsidie 
 
De Provincie Oost-Vlaanderen kende vanaf 2004 jaarlijks €50.000 werkingsmiddelen toe. Dit bedrag nam 
stelselmatig af en evolueerde naar een toelage van slechts €7.000 voor 2017. 
 
Deze subsidie vormen historisch een overlopende rekening, dit om cashflow problemen te vermijden naar 
aanleiding van laattijdige ontvangst van de subsidie. In de praktijk dat gebruikt NUCLEO elk jaar ¾ van de 
middelen van het voorbije werkingsjaar, en ¼ van de middelen die voor dat jaar zelf zijn toegekend. 
Bijvoorbeeld: reële subsidie 2015 = ¾ middelen 2014 + ¼ middelen 2015. 
 
De middelen voor cultuur van de Provincie doven uit in 2018 en worden vanaf dan naar de Vlaamse 
Gemeenschap overgeheveld. 
In 2017 betekent dit dat we geen werkingsmiddelen meer zullen overdragen naar 2018. Het effectief te besteden 
bedrag voor 2017 is dus €12.250. (3/4 middelen 2016 = €5.250 + middelen 2017 = €7.000) 
 
Voor de realisaties van SOLO, Zomerresidentie Machelen-aan-de-Leie, ontvingen we in 2017 een 
projectsubsidie van €3.000 van de Provincie Oost-Vlaanderen. 
 
 
5.3.  Investeringssubsidie infrastructuur 
 
Voor het renoveren, onderhouden en gebruiksklaar maken van panden die worden opgenomen in de werking van 
NUCLEO voorzag de Stad Gent sinds 2010 een jaarlijkse investeringssubsidie van €50.000. Vanaf 2014 wordt 
nog €40.000 per jaar voorzien.  
 
In 2016 gaven we reeds een bedrag uit van €1.197,37, als prefinanciering op de subsidie van 2017. 
Het restende renovatiebudget van 2017 bedroeg hierdoor €38.802,63.  
 
Er werd een bedrag van €40.842,92 besteed. 
 
In 2017 hadden ontvingen we de laatste factuur ivm de installatie van de verwarming van de Veeartsenijschool 
voor een bedrag van 4.683,91€. 
 
We hadden een grote onderhoudskost aan de verwarming van de Lindenlei voor een bedrag van 4.799,47€. 
 
De ingebruikname van de Onderstraat en Convent Sint-Antonius vertegenwoordigt een respectievelijke kost 
van 3.449,04€ en 27.940,50€. 
 
Convent Sint-Antonius is gelegen in het Ter Hoyen Begijnhof. Dit convent zal in ons beheer blijven tot aan de 
renovatie van het begijnhof. Dit kan gaan om een termijn van 5 à 10 jaar.  
Een groot deel van het gebouw is reeds voorzien van elektriciteit en verwarming. Hier werden 18 ateliers in 
gevestigd. Uitgevoerde werken zijn: deuren, sloten, isolatiefolie voor de ramen, verfwerken, pleisterwerken, 
brandveiligheid, plaatsen van een extra toilet, etc. 
Een bijkomende vleugel met 7 kleine ruimtes werd eveneens gebruiksklaar gemaakt worden mits het installeren 
van elektriciteit en verwarming. 
Het gebouw werd geopend op 29 juni 2017. 
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Onderstraat is in ons beheer tot aan de verkoop in de periode tussen eind 2018 en eind 2019. De voornaamste 
kosten die we hier maakten betrof het uitbreken van een groot aantal valse wanden, om zeer kleine ruimtes tot 
ateliers van een aanvaardbaar formaat om te vormen. Dit verklaart dat we slechts een beperkte materiaalkost 
kenden, maar vooral werkuren van onze klusjesman dienden uit te betalen. Het betekent eveneens een grote 
besparing tov het werken met een aannemer.  
 
Bestedingen uit eigen middelen: 11.096,30€ 
Onderhoud aan de andere panden in beheer vertegenwoordigde in 2017 een bedrag van 5.841,27€. We deden 
aan Convent Sint-Antonius ook enkele milieubesparende ingrepen voor een bedrag van 3.270,63€, waarvoor we 
een subsidie energiebesparende maatregelen aanvroegen bij Stad Gent. Tenslotte werd een architecturale studie 
uitgevoerd naar de mogelijkheden voor reconversie van het pand in de Achterstraat voor een bedrag van 
1.984,40€. Dit alles werd gefinancierd met eigen middelen. 
 
 
5.4.  Een tevreden terugblik op 2017 
 
In het boekjaar 2017 noteren we een positief resultaat van bijna €4.000. Gecumuleerd met het resultaat van 
2016 betekent dit een positief resultaat van €84.000. 
 
 


