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e boterbloe-
men inhet
grasperk voor
de kerk genie-
ten zichtbaar
vande rust die
heerst in het
Klein Begijnhof
vanGent. De
deurbel van
nummer 231

doorbreekt de stilte. Op een vande vele
groene deurtjes staat ‘Convent
Huyshove’, de uitvalsbasis van vzw
NUCLEO.Meer danhonderd kunste-
naars beschikkendankzij de vzwover
een betaalbaar atelier inGent.

Sinds 2001 gaatNUCLEOvzwop zoek
naar leegstaande gebouwenomer ate-
lierruimtes onder te brengen voor ‘dak-
loze’, beeldend kunstenaars. Een klein-
schalig kunstenaarsinitiatief groeide uit
tot een stevig verankerde atelierorganisa-
tie die haar kunstenaars een brede
ondersteuning biedt. Tijdens de twee-
jaarlijkseOpenAteliers krijgen kunstlief-
hebbers de kans omde ateliers in alle
intimiteit te bezoeken.Het grote publiek
kanhet recentstewerk vande kunste-
naars aanschouwen tijdens toonmomen-
ten die plaatsvinden in het jaar dat de
OpenAteliers hundeuren dichthouden.

Het opzet van de tentoonstellingen
weerspiegelt steeds de houding van
NUCLEO tegenover het kunstenaar-
schap.Door de toonmomenten
wil de vzwhaar ondersteunende
rol verderwaarmakenophet
niveau van artistieke ontwikkeling
en reflectie. In 2009was erDe
Collectie, in 2011DeNUCLEO-
Connectie en in 2013werd er
opnieuween groepstentoonstelling
georganiseerdmet als titelThere are
stories of coincidence, and chance,
and intersection, and strange things
told, andwhich iswhich, and nobody
knows (uit de filmMagnolia). Alle
wegen leidennaar een sterk kunst-
werk, een ontdekking, een inspire-
rende ontmoeting of eenuit de hand
gelopen schets.

Rode draad
Luid geblaf op de benedenverdieping van
nummer 237 in hetKlein Begijnhof.
Tinto komt ons tegemoet. De Infirmerie
herbergt sinds 2007 onder andere het
atelier vanNicoline van Stapele enhaar
zwarte viervoeter. Tien jaar langwerkte
ze vanaf dezelfde kruk, die ze nadienA
purewaste of timedoopte.Het atelier van
Van Stapelewordt net niet gedragen
door titels en quotes. “Sinds februari
bepaal ik eerst de titel vanmijnwerk

vooraleer eraan te beginnen, het is eens
iets anders”, lacht Van Stapele. De beeld-
houwster-restauratrice geeft les aanhet
KASKenwerktmomenteel aannieuw
materiaal.

De herbestemming vande begijnhuis-
jes op lange termijn is onduidelijk.
“Sommige panden kregenwe voor drie
jaar in gebruik, ondertussen zijn er al
tien jaar kunstenaars aanhetwerk. Daar
kunnenwe alleenmaar blij omzijn”, ver-
teltMarjoleineMaes, coördinator en
zakelijk leider vande vzw.De organisatie
blijft zwerven over de stad op zoeknaar
geschikte gebouwen: een kazerne, een
pastorie, een school, et cetera.

Vanaf de opstart van de vzw is er zelfs
eenwachtlijst. Slechts de helft van de
kunstenaars die zich kandidaat stelt voor
een atelierruimtewordt aanvaard. De
toewijzingscommissie beslist of iemand
al danniet in aanmerking komt voor een
atelier. “Wehechtenheel veel belang aan
de kwaliteit vanhet beeldendwerk, en de
kunstenaarsmoeten professioneel actief
zijn. Een sterk portfolio en goedemotiva-
tie zijn noodzakelijk”, verduidelijktMaes.

Niet alleen de individuele beeldend
kunstenaarweetNUCLEO te vinden, ook
jonge collectieven, culturele onderne-
mers en kleine vzw’s dienen aanvragen
in. De diversiteit van de atelieraanvragen
is de laatste jaren sterk toegenomen.

Wewandelennaar Begga
Convent, het allereerste pand
dat in beheer kwamvan
NUCLEO.Vandaag telt het
gebouwzestien ateliers.

FrankDepoorterwerkt er al acht jaar.
“Iedereen kijkt op een anderemanier
naar een landschap, dat ismijn vertrek-
punt”, vertelt hij. Het fragmentarisch kij-
ken ende leegtes ertussenin zijn voor elk
netvlies anders.

Twee ateliers verder huist SaarDe
Buysere.Het is zoekennaar een vrije
plek in haar atelier, de grond is bedolven
ondermateriaal en schetsen. “Toen ik
eenhuis kochtwaar ik allemaal reisgid-
sen in vond, is het allemaal begonnen”,
lacht de kunstenares. Ze tekentmet vul-
potloden enwerkt vooralmet zeefdruk.

Overalwaar je kijkt zie je bloemen en

huisjes opduiken, de rode draad door-
heenhaarwerk. “Omde zoveel tijd hang
ik anderwerk aandewittemuur, zo ga ik
op reis inmijn eigen atelier”, vertelt De
Buysere. “Mensen zoudendatmeermoe-
ten doen, op reis gaan in hun eigenhuis,
je komt er van alles tegen.”

Leegstaande realiteit
Elk atelier ademt een verhaal. In

Nederland kent elke stad een organisatie
die ijvert voor betaalbare atelierruimtes,
en samenmet hetAntwerpse StudioStart
maaktNUCLEOdeel uit vanhet overleg-
orgaanLandelijkOverlegAteliers.

Terwijlwe fietsennaar de voormalige
Nijverheidsschool in de Lindenlei, vertelt
MarjoleineMaesmeover de voortdu-
rende onzekerheidwaarmee de vzwvoor

atelierruimte blijft ijveren. De zoektocht
naar leegstaande panden, broedplaats
voor kunstenaars, is een constante.

Zowel eigendommenvande overheid,
de haven, het Bisdomals particulieren en
bedrijven kunnen kunstenaars een tijde-
lijke uitvalsbasis bieden. “Deherbestem-
ming komt zowel de kunstenaars als de
eigenaar vanhet gebouw ten goede”, ver-
duidelijktMaes. “Wij zorgen er onder
andere voor dat de gebouwenniet
gekraaktworden en staan ook in voor
het onderhoud.”

De samenwerkingmet deDienst
Vastgoedbeheer vande StadGent enhet
Stadsontwikkelingsbedrijf verloopt vlot
enmomenteel lopen gesprekken omeen
samenwerkingmetWoninGent op te
starten.

Meer dan eens vroegenweons in het

Een kazerne, een pastorie, een school.
Vzw NUCLEO schuimt sinds 2001 Gent
en omgeving af, op zoek naar betaalbare
atelierruimtes voor kunstenaars zonder dak
boven hun creatief hoofd. ‘De herbestemming
komt zowel de kunstenaars als de eigenaar
van het gebouw ten goede.’ Elise Sercu

ReportageOp bezoek bij kunstenaars die dankzij
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‘Wij zorgenervoor
datdepandenniet
gekraaktworden
enstaanook in
voorhet
onderhoud’
MARJOLEINE MAES
ZAKELIJK LEIDER NUCLEO

lHet is zoeken
naar een plekje
in het atelier
van Saar De

Buysere in het
Klein Begijn-
hof. Schilderij
onder is van
haar hand.

M • 7DE MORGEN • WOENSDAG 14 MEI 2014

voorbijwandelen af wat er van de vroe-
gere Nijverheidsschool in de Gentse
Lindenlei geworden was. Het volledige
pand staat nu ter beschikking van de
vzw en daarnaast is er heel wat projec-
truimte. Dat het gebouw nood heeft aan
een oplapbeurt, maakt de charme des te
groter. “Het lek is gedicht”, vertelt kun-
stenares Annouk Thysen als ze ons pad
kruist.

Een brede trap leidt ons naar het
deelatelier, waar zes kunstenaars elk
hun eigen cirkel hebben om in te wer-
ken. De lichtinval brengt rust in de
ruimte, het is precies of enkel de ramen
je scheiden van de wolken. Op het krijt-
bord aan de muur staat de ‘zonneschijn’
geschreven.

Stephanie Gildemyn is er alleen aan
het werk. In twee jaar tijd wil ze haar

project afwerken. Terwijl de meeste
kunstenaars rond vier uur hun dag
beginnen, werkt Gildemyn van negen
tot vier verder aan het werk dat ze
zoveel jaar geleden begon. “NUCLEO
biedt mij de kans om volledig voor de
beeldende kunsten te kiezen, anders is
dat echt niet mogelijk”, vertelt ze.

Kunstbeoefening in Vlaanderen
wordt door de vzw versterkt door kun-
stenaars zowel letterlijk als figuurlijk
ruimte te geven. Figuurlijk door hen vol-
ledig vrij te laten in hun artistieke keu-
zes, letterlijk door de atelier- en produc-
tieruimtes ter beschikking te stellen.

Op weg naar het laatste atelier dat we
kunnen bezoeken in de Lindenlei, wan-
delen we door zalen om stil van te wor-
den. Een huiszwam kraakt de ruimte en
stippelt haar pad uit. Het leegstaan

maakte de ruimtes rijker.
Er is ook plaats voor tentoonstellin-

gen of projecten van externen.
Fotograaf Lieven Lefere zette in zijn ate-
lier in samenwerking met architect
Jeremy Godenir een houten module op
in de hoogte om een zo leeg mogelijke
werkruimte te hebben. Hoe minder
materiaal er in zijn atelier staat, hoe lie-
ver hij het heeft. Zijn laatste werk heerst
over het atelier, een schaalmodel van
een landschapskijker met als titel I
never promised you a horizon.
Constructie van een leegstaande werke-
lijkheid.

Dit jaar vinden de Open Ateliers
van NUCLEO vzw plaats tijdens
de maand oktober in Gent.

‘NUCLEObiedtmijdekansom
volledigvoordebeeldendekunsten
tekiezen,anders isdatechtniet
mogelijk’
STEPHANIE GILDEMYN
KUNSTENARES

de Gentse vzw NUCLEO een atelier op de kop konden tikken

96 ateliers
in 8 panden

Momenteel beschikt NUCLEO
vzw over 96 kunstenaarsate-
liers verspreid over de stad
Gent in acht verschillende pan-
den. Begga Convent is het eer-
ste pand in het Gentse Klein
Begijnhof dat in het beheer
kwam van de vzw. In het ge-
bouw zijn er 16 ateliers waar
kunstenaars uit verschillende
disciplines werken. Sinds 2003
zijn er in de Infirmerie in het
Klein Begijnhof zes ateliers be-
schikbaar. Ook het Belgisch
filmproductiehuis A Private
View en de alternatieve Artci-
nema Offoff zijn er gehuisvest.
In het Convent Huyshove is
sinds 2010 het bureau van de
vzw gevestigd en daarnaast
nog 16 ateliers.
De Nijverheidsschool in de Lin-
denlei heeft naast 25 ateliers
ook projectruimte beschikbaar.
De projectruimtes worden in
gebruik genomen voor exposi-
ties, workshops en kleine
events van kunststudenten,
kunstenaars en organisaties.
In 2013 kwamen er drie nieuwe
panden bij. Pastorie Sint-Jan-
Baptist in de Brugse Poort
werd door de kerkfabriek ter
beschikking gesteld en heeft
sinds maart 2013 acht ateliers.
In het leegstaande huis in de
Langestraat in Ledeberg is er
één atelier gevestigd en ook
de repetitieruimte van de vzw
Elftwelf. De Paddenhoek, een
leegstaand schoolgebouw, telt
12 ateliers en een gedeelde
werkruimte.
Blok E van de Leopoldska-
zerne op de Kattenberg her-
bergt sinds juli 2004 twaalf
ateliers en was het enige als
permanent beschouwde ge-
bouw binnen het patrimonium.
Dit jaar werd het gebouw ech-
ter verkocht door de stad Gent
aan de Provincie Oost-Vlaan-
deren. Door de onvoorspelbare
toekomst van vele gebouwen
en de blijvende vraag naar ate-
lierruimte, is NUCLEO vzw
voortdurend op zoek naar
nieuwe locaties.
www.nucleo.be (ES)

l Stephanie Gildemyn deelt
een ateliermet vijf andere

kunstenaars in de Nijverheids-
school. In twee jaar tijdwil ze

haar project afwerken.
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lNicoline vanStapele geeft les
aanhetKASK, enwerkt aan
eigenmateriaal inDe Infirmerie
vanhetKleinBegijnhof.


