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1.1. 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 artistieke praktijk en 
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 

verschillende 
overheden, sector 

en soortgelijke 
organisaties 

 
 
 

voorbeelden 

10 gebouwen,  
140 

ateliers 
 en 155 

kunstenaars  
(31 december 

2018) 

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

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

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

 
 
 

partners 

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

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

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

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

sensibiliseren van 
kunstenaars, 
workshops rond 
duurzame materialen 

 sensibilisering, 
zichtbaarheid 
atelierwerking 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 

 

155 KUNSTENAARS OP 31 DECEMBER 2018 

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. 
 
24% jonger dan 30 jaar 76% ouder dan 30 jaar 

 
30% schilderen 18% installatie 8% beeldhouwen 

 
44% andere disciplines (14 % mixed 

media, 11% illustratie, 7% cross over, 
5% grafiek, 3% fotografie) 

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. 

Het nieuw toewijzingsbeleid dat in 2017 werd geïmplementeerd komt aan bod onder punt 2.2.2. 

 

1.3. Ons team 
 
- Marjoleine Maes (20% ouderschapsverlof tot juni 2018, FT): coördinator, vanaf 1 juni nog   
               60% beschikbaar voor NUCLEO en voor 40% gedetacheerd naar Kunsthal Gent 
- Sofie Lattré (100%): stafmedewerker 
- Jonas Nachtergaele (60%): coördinator BLANCO 
- Danielle van Zuijlen (variabel): freelance medewerker (internationale)  
               samenwerkingsprojecten, vanaf 1 juni ook voor 50% gedetacheerd naar Kunsthal Gent 
- Alexandra Omey (variabel, 20-80%): projectmedewerker Open Ateliers #12, algemene  
               ondersteuning van de werking. 

Onze betrokkenheid in het beheer van NEST (tijdelijke invulling in de voormalige bibliotheek) zorgde al van in 
2017 voor een toegenomen werkdruk: coördinator Marjoleine Maes maakte wekelijks een volledige voormiddag vrij 
voor de beheersvergaderingen, en dit bovenop de occasionele meetings van de Raad van Bestuur en Algemene 
Vergadering van CVBA Stadslabo, meetings met stadsdiensten etc. die deze werking met zich meebracht.  

Vanaf januari 2018 werkte het team aan de kandidaatstelling voor de exploitatie van het Caermersklooster. De 
toekenning van deze concessie vanaf juni 2018 zorgde nogmaals voor een toegenomen werkdruk: Marjoleine Maes 
(40%) en Danielle van Zuijlen (50%) werden ingeschakeld in het team van het nieuwe Kunsthal Gent. In 2018 werd 
de tijd genomen om de modaliteiten van de nieuwe arbeidsovereenkomsten binnen Kunsthal Gent vorm te geven. 
Hierdoor liepen de respectievelijke arbeidsovereenkomst en freelance overeenkomst binnen NUCLEO door, waarbij 
de prestaties voor Kunsthal Gent van beide leden van het team werden doorgefactureerd. Op 1 januari 2019 werden 
de nieuwe arbeidsovereenkomsten in Kunsthal Gent van kracht. 

De toegenomen werkdruk maakte het ondertussen noodzakelijk om een extra personeelslid in te schakelen. 
Alexandra Omey startte in juli 2018 in een 20% tewerkstelling om de voorbereidingen voor Open Ateliers #12 mee 
op te starten. Deze tewerkstelling werd in de daarop volgende periode stelselmatig uitgebreid tot een 80% in de 
maand voorafgaand aan Open Ateliers. Nadien werd dit teruggebracht tot 60% in functie van algemene 
ondersteuning van de werking. 
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Overzicht team 2018  

 

 

 

1.4. Onze Raad van Bestuur 

 
Naam Background 
Mieke De Wulf zakelijk leider Art Cinema OFFoff 
Sam Eggermont voorzitter tot 26/09/18             zakelijk leider KUNSTENPUNT 
Dieter Honoré ondernemer, jurist, coach 
Thierry Lagrange IR architect 
Mieke Mels artistic researcher, 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 collectie curator S.M.A.K. 
Wouter Vermeylen voorzitter vanaf 26/09/18                  CEO Yesplan 
Greet Vlegels coördinator Studio Start 
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2.1 EEN UITDAGEND 2018 in vogelvlucht  

Nu we erop terugblikken toont 2018 zich vooral als een zeer uitdagend jaar, met daarin ook een aantal belangrijke 
realisaties. 

De atelierwerking kende een daling in het aantal beschikbare ruimtes, wegens het verlies van Chuchillplein en 
Blok E van de Leopoldskazerne. Het verlies van deze panden bracht bovendien een interne verhuiscarroussel op 
gang, die een behoorlijke belasting voor de werking heeft betekend.  

We beheren nog steeds ruimte voor 155 kunstenaars, maar ook de nood blijft groot: er staan nog 50 personen op 
onze wachtlijst. In 2018 werden 48 van 60 aanvragen voor een atelier goedgekeurd door de toewijzingscommissie; 
daarmee stellen we vast dat de kwaliteit van de dossiers opmerkelijk is gestegen. 

De zoektocht naar gebouwen leverde in 2018 het beheer van enkele appartementen in het Van Hoorebekehof op. 
Er is echter nood aan bijkomende tijdelijke gebouwen. Helaas stellen we vast dat de instroom van panden van Stad 
Gent en Sogent, traditioneel onze belangrijkste partners op vlak van gebouwbeheer, sterk afneemt. We ontwaren 
bovendien een aantal tendensen die een bijkomende uitdaging vormen voor onze werking. Overheden werken 
steeds vaker samen met commerciële leegstandsbeheerders, zonder een beleidsmatige keuze te maken voor 
organisaties met maatschappelijke doeleinden zoals het atelierbeleid. Ook wordt tijdelijke invulling door het 
sociaal-culturele veld al te vaak vanuit een eenduidig kader benaderd, waarbij het openbaar karakter, de 
buurtgerichtheid en participatieve karakter al snel als voornaamste of zelfs enige maatstaf worden gehanteerd. 
Kunstenaars worden hier hoogstens als een “middel tot” beschouwd; er dreigt een reëel gevaar van 
instrumentalisering. 

We moeten dus voluit inzetten op bijkomende panden, zowel tijdelijk maar ook voor de lange termijn. Met het 
dossier “Ateliers in het Azaleapark” leverden we in 2018 een belangrijke inspanning voor de lange termijn. Stad 
Gent kende ons een eenmalige investeringssubsidie van €700.000 toe om dit pand te kunnen aankopen. 

Het realiseren van ateliers in het Azaleapark betekent een mijlpaal binnen de werking van NUCLEO. We kunnen 
het Gentse atelierbeleid verankeren in een stabiele organisatie met een structurele werking in een eigen atelierpand 
in Sint-Amandsberg, en het geheel van onze werking hierdoor veilig stellen voor de toekomst. De gesprekken met 
de eigenaar zijn nog volop aan de gang. 

In 2018 hebben we de werking van BLANCO verder uitgebouwd en ontplooid, met het faciliteren van maar liefst 
143 kunstenaars met kunstenaarsinitiatieven in de ruimte in de Veeartsenijschool, verschillende locatieprojecten in 
de publieke ruimte en publicaties in diverse magazines. 

We organiseerden voor het tweede jaar op rij SOLO Zomerresidentie in samenwerking met atelierorganisaties 
Studio Start (Antwerpen), Cas-co (Leuven) en Vonk (Hasselt/Genk), in alliantie met het Roger Raveel Museum. 
We organiseerden 3 kunstenaarsresidenties met inhoudelijke ondersteuning en vier toonmomenten die waar 
mogelijk samenvielen met openingen in het Raveel Museum.  

De atelierorganisaties verenigen zich onder de koepel UFO om creatieruimtes voor kunstenaars te garanderen in de 
stad. UFO doet dit door een duurzaam atelierbeleid op de agenda te plaatsen bij verschillende overheden en 
sectoren, de brede cultuursector in binnen- en buitenland te sensibiliseren over het belang van creatieruimte, 
atelierwerkingen de nodige publieke zichtbaarheid te geven en expertise en praktijken rond atelierbeleid te 
documenteren en te delen. 

Door op deze manier in te zetten op ruimte voor artistieke ontwikkeling en creatie, wil UFO bijdragen aan de 
dynamiek van een evenwichtig kunstenlandschap en een levendig stedelijk maatschappelijk weefsel. UFO plant zijn 
eerste acties in 2019. 

We organiseerden op 7 oktober Open Ateliers#12, met 160 deelnemende kunstenaars en een recordaantal van een 
2.000-tal bezoekers. Vijf verkenners bezochten op voorhand de ateliers, allemaal 'organiserend kunstenaar' en actief 
in een off-space of andere organisatie. We kozen hen uit het netwerk van onze partners, binnen de Vlaamse koepel 
van atelierorganisaties UFO. 

Voor onze kunstenaars organiseerden we i.s.m. Democrazy Afzwaai, een groot afscheidsfeest van de 
Leopoldskazerne, en twee edities van NUCLEO Puur NUCLEO met interne atelierbezoeken in functie van 
community building. 
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In de marge van de tijdelijke invulling NEST hebben we een artistiek onderzoeksproject geïnitieerd dat kaderde in 
de werking van BLANCO. Vanuit een genereuze houding naar de stad en een oprechte sympathie voor het project 
NEST en haar deelnemers, hebben we onze expertise op het vlak van tijdelijke leegstandsinvulling en 
gebouwenbeheer ter beschikking gesteld. We werden niet alleen medebeheerder van het project, maar ook 
aandeelhouder en bestuurslid van de CVBA Stadslabo. NEST bleek al snel een heel spannend, maar ook een heel 
arbeidsintensief project. Dit alles maakte dat de belasting van de werking van NUCLEO niet in verhouding stonden 
tot de meerwaarde met slechts één artistiek project, en zonder dat dit bijkomende atelierruimtes opleverde. Los 
daarvan was NEST een mooi experiment waarvan we graag aan hebben bijgedragen.  

Tenslotte gingen we vanuit onze visie, expertise en ervaring graag in op de open oproep van Stad Gent voor een 
nieuwe werking in het Caermersklooster als plek voor presentatie en ontwikkeling van beeldende kunst. Samen 
met Smoke & Dust vzw diensten we in maart onze kandidatuur in. Hierin schetsten we een nieuwe gelaagde 
werking die presentatie en ontwikkeling als evenwaardige pijlers benadert, en waarbij het programma wordt gevoed 
vanuit diverse samenwerkingsvormen en partnerschappen: zowel structureel (door Art Cinema OFFoff, 
kunsteducatieve organisatie das Kunst en Curatorial Studies (KASK)), als projectmatig en incidenteel.  

Hier krijgen we de kans om te schrijven aan een prachtig nieuw verhaal, dat stevig verankerd wordt in een nieuwe 
VZW: Kunsthal Gent. Er bestaat een overlap tussen de teams van NUCLEO en Kunsthal Gent, waardoor een 
continue afstemming mogelijk is. Deze nieuwe werking heeft natuurlijk ook een grote impact gehad op de werking 
van NUCLEO, zowel naar inhoudelijke oriëntatie als naar personeelsinzet en taakverdeling.  

Dit alles kan u lezen in het voorliggende jaarverslag, wat we met bijzonder en trots veel plezier aan u voorleggen.  

 
Onderstaande agenda toont de ankerpunten van de werking in 2018. 
 
- 16/01: Achterstraat schatting 
- 23/01: atelierbezoek toewijzingscommissie 
- 24/01: jaarlijkse brainstorm leden AV + RvB 
- 25/01: plaatsbezoek leegstaande BLOKKER in Zuid 
Shopping 
- 30/01: Studio Start bezoek Ploegstraat 
- 10/02: plaatsbezoek Caermersklooster 
- 15/02: bezoek leegstaande kantoorgebouwen Provincie 
Oost-Vlaanderen, Gent Zuid 
- 26/02: brainstorm en RvB CVBA Stadslabo (NEST) 
- 28/02: RvB NUCLEO 
- 05/03: indienen dossier Caermersklooster 
- 12/03: Toewijzingscommissie 
- 12/03: nieuwjaarsevent Cultuurraad 
- 17/03: publiek moment spin-off SOLO#3: Steven 
Baelen 
- 22/03: AV Greentrack 
- 22/03: RvB en AV CVBA Stadslabo 
 -26/03: atelierbezoek Toewijzingscommissie 
- 27/03: Slot Refill + matchmaking eigenaars 
leegstaande panden 
- 29/03: Kunstenpunt ‘Reframing the international’ 
- 05/04: bezoek Machariuskerk 
- 16/04: indienen antwoord op vragen ivm dossier 
Caermersklooster 
- 18/04: bezoek loodsen Coupure Rechts + 
Rijssenbergstraat 
- 19/04: LOA Rotterdam 
- 19/04: infosessie Kunstendecreet 
- 23/04: atelierbezoek toewijzingscommissie 
- 24/04: Gents Kunstenoverleg 
- 26/04: brainstorm invulling Machariuskerk 
- 03/05: Refill lokaal actieplan 
- 07/05: meeting met eigenaar Achterstraat 
- 09/05: RvB NUCLEO 
- 22/05: gesprek met Vlaamse administratie Cultuur ivm 
nieuw regiodecreet en werking BLANCO 
- 25/05: RvB CVBA Stadslabo (NEST) 
- 28/05: meeting UFO 
- 28/05: jury selectie SOLO 
- 30/05: bezoek Coupure Rechts 
- 31/05: bezoek Achterstraat 
- 01/06: start concessie Caermersklooster aan vzw 
Kunsthal Gent 

- 01/06: einde NEST 
- 05/06: AV Atoomproef 3 
- 05/06: overleg met Kunstwerkt ifv Open Ateliers 
- 08/06: RvB CVBA Stadslabo (NEST) 
- 08/06: NUCLEO Puur NUCLEO Infirmerie + Begga 
Convent 
- 12/06: Trefdag Cultuur 
- 13/06: Toewijzingscommissie 
- 15/06: RvB en AV CVBA Stadslabo (NEST) 
- 20/06: RvB en AV NUCLEO 
- 22/06: terugkoppeling stad ivm NEST 
- 28/06: WoninGent stakeholdersvergadering 
- 28/06: oprichtingsvergadering vzw Kunsthal Gent, AV 
en RvB 
- 01/07: publiek moment SOLO#4: Aukje Koks 
- 03/07: RvB NUCLEO 
- 05/07: atelierbezoek toewijzingscommissie 
- 10/07: overleg Krook ikv BLANCO 
- 02/08: opstart reorganisatietraject 
- 08/08: RvB NUCLEO 
- 09/08: bijeenkomst partners Kunsthal Gent 
- 18/08: publiek moment SOLO#5: Bart Spitaels 
- 05/09: Gents Kunstenoverleg 
- 05/09: brainstorm beleidsplan Greentrack 
- 11/09: overleg Achterstraat met administratie Cultuur 
Stad Gent 
- 13/09: Toewijzingscommissie + atelierbezoek 
toewijzingscommissie 
- 19/-22/09: bijeenkomst Commons in Napels 
- 14/09: interview Marjoleine Maes door Katrien Brys 
- 15/09: Symposium ‘Reframing the international’ door 
Kunstenpunt 
- 26/09: RvB NUCLEO, benoeming voorzitter Wouter 
Vermeylen 
- 26/09: meeting UFO 
- 30/09: publiek moment SOLO#6: Aay Liparoto 
- 30/09: einde Churchillplein 
- 01/10: start Antoine Van Hoorebekehof 
- 01/10: overleg Achterstraat met administratie Cultuur 
Stad Gent 
- 07/10: Open Ateliers #12 
- 09/10: atelierbezoek toewijzingscommissie 
- 12/10: meeting UFO 
- 12/10: meeting Koen Van Damme, opleiding Vastgoed 
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ifv stages 
- 15/10: sessie Kunst in Huis over nieuwe Vlaamse 
‘Kunstkoopregeling’ 
- 22/10: presentatie project Achterstraat voor 
Cultuurraad Gent 
- 23/10 Pulse trefdag 
- 25/10: studiedag UFO + rondetafel ‘Residency 
Models’ in Kunsthal Gent 
- 25/10: plaatsbezoek Blok G43 Veeartsenijschool 
- 31/10: stuurgroep Gents Kunstenoverleg 
- 08/11: Landschapstekening Kunstenpunt @ KASK 
- 09/11: NUCLEO Puur NUCLEO Onderstraat 
- 12/11: overleg Amarant 
- 15/11: AV Greentrack 

- 19/11: overleg Achterstraat met administratie Cultuur 
Stad Gent 
- 21/11: stuurgroep Gents Kunstenoverleg 
- 21/11: RvB NUCLEO 
- 23/11: persbericht Stad Gent ivm subsidie project 
Achterstraat 
- 04/12: deelname panel op 20 jaar FOCI 
- 14/12: stuurgroep Gents Kunstenoverleg 
- 17/12: Toewijzingscommissie 
- 18/12: meeting UFO 
- 19/12: infosessie wijziging kunstendecreet 
- 22/12: Feest Uitzwaai Kazerne 
- 31/12: einde Blok E Leopoldskazerne 
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2.2 NUCLEO als broedplaats voor de professionele kunstenaar 

2.2.1 De Atelierwerking 

De atelierwerking van NUCLEO is de centrale pijler van de werking waarmee we aan de nood aan werkruimte van 
heel wat professionele beeldende kunstenaars in Gent tegemoet komen. 

168 kunstenaars in residentie op 1 januari 2018 

We startten 2018 met 10 gebouwen in beheer waarmee 140 ateliers konden voorzien worden voor maar liefst 168 
kunstenaars. In september verloren we vier sociale appartementen toen eigenaar WoninGent aan de verbouwingen 
begon van de woonblok op het Churchillplein. Eind december moesten we na 12 jaar de Leopoldskazerne verlaten 
door de start van de renovatiewerkzaamheden door Provincie Oost-Vlaanderen. 18 kunstenaars verloren op deze 
twee sites hun atelier. 

Twee nieuwe appartementen in het Antoine Van Hoorebekehof die we in beheer kregen van WoninGent in oktober 
konden dit verlies voor een klein deel opvangen. De teller stond daardoor eind 2018 op 9 gebouwen, 126 ateliers en 
155 kunstenaars. 

155 kunstenaars in residentie op 1 januari 2019 

 
Onderstaande tabel toont de evolutie van de atelierwerking van NUCLEO in 2018. 

 
Gebouw 1 januari 2018  1 januari 2019  
Begga Convent 15 ateliers + 2 stockageruimtes 15 ateliers + 2 stockageruimtes 
Infirmerie 7 ateliers + 2 stockageruimtes, 

Artcinema OFFoff (zaal en 
bureau) 

7 ateliers + 2 stockageruimtes, Artcinema OFFoff 
(zaal en bureau) 

Convent Huyshove 17 ateliers + 1 stockageruimte + 
bureau NUCLEO 

17 ateliers + 1 stockageruimte + bureau NUCLEO 

CONVENT SINT-ANTONIUS 27 ateliers + 1 stockageruimte 27 ateliers + 1 stockageruimte 
Leopoldskazerne 12 ateliers 

EINDE: 31/12/2018 
/ 

Lindenlei 23 ateliers + 2 deelateliers + 2 
stockageruimtes + projectruimte 

23 ateliers + 2 deelateliers + 2 stockageruimtes + 
projectruimte 

Langestraat 1 atelier 1 atelier 
Veeartsenijschool 18 ateliers + deelatelier Vloer 0 

+ BLANCO +  
6 stockageruimtes 

18 ateliers + deelatelier Vloer 0 + BLANCO +  
6 stockageruimtes 

CHURCHILLPLEIN 4 ateliers 
EINDE: 30/09/2018 

/ 

onderstraat 13 ateliers + 1 stockageruimte 
 

13 ateliers + 1 stockageruimte 
EINDE: 01/08/2019 

MACHELEN 1 zomerresidentie / 
TOTAAL AANTAL RUIMTES 
 

156 ruimtes 
 
135 ateliers 
3 DEELATELIERS 
16 stockageruimtes 
ARTCINEMA offoff 
 
PROJECTRUIMTE 
BLANCO 
 
zomerresidentie 
 
168 kunstenaars 
5.330 nuttige m2 
 

144 RUIMTES 
 
114 ATELIERS 
12 DEELATELIERS 
18 STOCKAGERUIMTES 
ARTCINEMA OFFOFF 
 
PROJECTRUIMTE 
BLANCO 
 
 
 
155 KUNSTENAARS 
4.895 nuttige m2 
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Gedurende 2018 werden we dus geconfronteerd met een afname van het aantal ateliers en rechtstreeks daaraan 
gelinkt het aantal kunstenaars die werden ondersteund via de atelierwerking van NUCLEO, terwijl de nood aan 
atelierruimte ongewijzigd hoog blijft. Hier komen we onder punt ‘2.2.2 Toewijzingsbeleid’ op terug. 

 

 

Wanneer we de algemene evolutie van de atelierwerking bekijken zien we een systematische stijging, behalve in 
2016 en 2018 (zie situatie op respectievelijk 01/01/2017 en 01/01/2019 in de grafiek hieronder). 
De huidige situatie is een rechtstreeks gevolg van de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden in onze 
zoektocht naar nieuwe tijdelijke panden. Hier komen we onder punt ‘2.2.3 Zoektocht gebouwen’ op terug. 

Vanaf 2014 zorgen het deelatelier in de Lindenlei en de Paddenhoek (later verhuisd naar Veeartsenijschool) voor 
een groter aantal kunstenaars tov het aantal beschikbare ateliers: het gaat telkens om een grote ruimte waar 5 tot 10 
personen in werken.  
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In de grafieken hieronder wordt het aantal ateliers per pand weergegeven op 1 januari 2019. De meeste ateliers zijn 
geclusterd in de panden in de Lindenlei en Veeartsenijschool en in het Begijnhof in Convent Sint-Antonius en 
Convent Huyshove. Hierdoor steunt het zwaartepunt van de atelierwerking op de samenwerking met twee eigenaars: 
het Gemeenschapsonderwijs (Lindenlei, Veeartsenijschool) en vzw Begijnhof (Convent Sint-Antonius, Convent 
Huyshove, Begga Convent en Infirmerie). 

 

 

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. Een nauwgezet beheer, onderhoud en planning wordt opgemaakt samen met de verschillende eigenaars van 
de panden, eigen klusjesman, externe aannemers en de verschillende kunstenaars die gebruik maken van de panden. 
Het verlies en ingebruikname van een pand zorgen voor de grootste werken en brengen talloze verhuizen met zich 
mee. 

Zo brachten het verlies van de vier appartementen in het Churchillplein (september) en het vertrek uit de 
Leopoldskazerne na een verblijf van 12 jaar (december) de nodige werklast met zich mee. De appartementen in het 
Antoine Van Hoorebekehof kwamen er in oktober dan weer bij, waardoor het najaar van 2018 bijzonder druk werd 
op vlak van gebouwenbeheer. 

NUCLEO zet niet zomaar in op het beheer van de gebouwen: we streven hiervoor steeds naar de meest duurzame 
aanpak. De tijdelijkheid van gebruik van de panden beperkt vanzelfsprekend onze mogelijkheden, maar dit houdt 
ons niet tegen om in elk pand maximaal te streven naar zinvolle en verantwoorde keuzes. De energie-audits uit 2017 
die in samenwerking met Greentrack en met steun van Stad Gent in drie van onze panden uitgevoerd werden, 
blijven ons nog steeds inspireren om aanpassingen door te voeren en slimme en efficiënte keuzes te maken in alle 
panden in beheer. 

Zo blijft het maandelijks opnemen van de meterstanden in elk pand een prioriteit om het verbruik te kunnen 
monitoren. De kunstenaars worden systematisch geïnformeerd wanneer een afwijking wordt vastgesteld, waardoor 
we samen met hen een defect of lek meteen kunnen opsporen en oplossen. Ook de energiekosten worden op deze 
manier nauwkeurig opgevolgd. 

Begga	Convent;	14

Infirmerie;	9

Blok	E	
Leopoldskazerne;	0

Convent	Huyshove;	
17

Lindenlei;	25

Langestraat	;	1

Veeartsenij;	18

Convent	Sint-
Antonius;	27

Onderstraat;	13

Churchillplein	;	0
Antoine	Van	

Hoorebekehof;	2

ATELIERS	PER	PAND	
TOTAAL	126	

OP	01/01/2019
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Verbruikscurve elektriciteit Infirmerie (bovenste curve 7.845 kWh in 2017, onderste curve 6.247 kWh in 2018) Bron: EnergieID 

Bovenstaande curve laat zien hoe in het Infirmerie het elektriciteitsverbruik met maar liefst 20% daalde, door het 
uitvoeren van enkele ingrepen in de energie-audit uit 2017, en het voortdurend sensibiliseren van de kunstenaars. 
Gedurende deze periode bleef de bezetting in het gebouw ongewijzigd. 

Het lidmaatschap van Greentrack zorgt voor een continu overleg met de andere spelers in het Gentse cultuurveld. 
Ook alle kunstenaars in residentie tekenen bij het betrekken van hun atelier een engagementsverklaring met een 
aantal concrete actiepunten om bij te dragen aan een duurzaam beheer van het pand en de organisatie in zijn geheel. 
Als actief lid woonden we in 2018 beide Algemene Vergaderingen van Greentrack bij.  

Op de bijeenkomst in maart werd NUCLEO gevraagd om het duurzaamheidscharter voor te stellen en te spreken 
over hoe men een grote groep kan motiveren om duurzame keuzes te maken in hun atelier en artistieke praktijk. Op 
de bijeenkomst van november kwamen we als goede leerling naar voor wanneer het ging over het nauwkeurig 
bijhouden van de meterstanden in EnergieID. 

 

 

Foto: handtekening engagementsverklaring Greentrack door kunstenaars in residentie 

 



 15 

2.2.2 Het toewijzingsbeleid 

In samenspraak met de toewijzingscommissie en Raad van Bestuur schreef NUCLEO in 2015 een nieuw 
toewijzingsbeleid, waarin de doelgroep en criteria voor de aanvraag van een atelier werden verfijnd en geüpdatet.  

De criteria voor beeldende kunstenaars werden als volgt geformuleerd: 

‘De artistieke praktijk opereert vanuit een hedendaags referentiekader, waarbij elementen van onderzoek en 
reflectie een belangrijke plaats innemen in het artistieke proces. Het gaat om kunstwerken in diverse media, die 
getuigen van een inhoudelijk kritische relevantie. De beeldende kwaliteit van het werk primeert, niet het louter 
esthetisch aspect of de beheersing van een techniek. 

De kwaliteit van het werk, professionaliteit van de praktijk en ambitie en motivatie van de aanvrager zijn van 
doorslaggevend belang bij de beoordeling. Hierbij speelt het ontwikkelingsperspectief een belangrijke rol. Concrete 
plannen voor artistieke projecten kunnen meegenomen worden in de beoordeling.’ 

In 2018 behandelde de externe toewijzingscommissie 60 nieuwe aanvragen. In absolute cijfers merken we een 
daling van het aantal ingediende dossiers, maar de kwaliteit stijgt wel opmerkelijk: bijna 80% van de aanvragen 
werd in 2018 en 2017 goedgekeurd, tegenover slechts 65% in de jaren voordien.  

De wachtlijst werd in 2018 met 45 kandidaten aangevuld. Aan 16 kunstenaars van de wachtlijst werd een atelier 
toegewezen en 15 kunstenaars in residentie verhuisden binnen de gebouwen van NUCLEO. Dit betekent een totaal 
van 31 toewijzingen, tov 66 in 2017, 32 in 2016 en 40 in 2015.  

Het verlies van een aantal panden in beheer bracht dit jaar een enorme interne verhuiscarroussel op gang. Bij het 
vrijkomen van een atelier geven we voorrang aan kunstenaars die hun vorig atelier bij NUCLEO gedwongen 
moesten verlaten; daardoor kunnen we in een dergelijke periode minder nieuwe kunstenaars uitnodigen naar 
vrijgekomen ruimtes. Onze bezettingsgraad is immers constant nagenoeg 100%. Het gevolg is een constante interne 
verhuisbeweging, hetgeen een navenante belasting betekent voor het team.  

Eind 2018 staan er nog 50 kunstenaars op de wachtlijst voor een atelier, inclusief de 13 kunstenaars die uit de 
Leopoldskazerne moesten vertrekken.  

Met het nieuwe toewijzingsbeleid wordt een atelier toegewezen voor een termijn van vijf jaar. Om een volgende 
termijn aan te vragen moet een nieuw dossier worden ingediend bij de toewijzingscommissie.  

Met de implementatie hiervan zijn we in 2017 gestart met het opvragen van 30 dossiers van residenten, te 
beginnen bij diegenen die al het langst bij NUCLEO gehuisvest waren. In 2018 werden de volgende 42 dossiers 
opgevraagd. Hiervan kregen 38 residenten een goedkeuring voor verlenging. Vanaf 2019 zullen 14 dossiers worden 
opgevraagd van kunstenaars die exact vijf jaar in residentie bij NUCLEO zijn. 

Bij het behandelen van deze dossiers kan de commissie de verlenging toestaan of bijkomende vragen stellen tijdens 
een georganiseerd atelierbezoek. Zo werden in 2017 drie en in 2018 vijf atelierbezoeken georganiseerd. Daarmee 
gaat NUCLEO verder dan het louter faciliteren van atelierruimte voor kunstenaars, we treden ook inhoudelijk in 
dialoog over de evolutie van hun artistieke praktijk. 
 
Er ontstond de voorbije jaren voor de leden van de toewijzingscommissie dus een bijkomende taak: het evalueren 
van dossiers van reeds residerende kunstenaars. In 2017 behandelden zij in totaal 90 dossiers (60 nieuwe en 30 
residenten) en in 2018 maar liefst 102 (60 nieuwe en 42 residenten). 

Drie experten met een sterke affiniteit met het Gents beeldende kunstenveld en de uitstroom van de 
onderwijsinstellingen zetelen hier vrijwillig in: Liene Aerts (KASK), Isolde Vanhee (LUCA) en Robin Vermeersch 
(kunstenaar). 

 

2.2.3 Zoektocht gebouwen 

NUCLEO is sinds 2001 vaste partner van Stad Gent wat betreft het atelierbeleid voor beeldende kunstenaars. Sinds 
haar opstart evolueerde de organisatie van een vrijwilligerswerking die opgericht werd door drie initiatiefnemende 
kunstenaars met nood aan werkruimte naar een professionele werking ondersteund door de Stad Gent (en vroeger 
ook de Provincie Oost-Vlaanderen). 

Doorheen de jaren beheerden we meer dan 30 tijdelijke panden met in totaal 285 atelierruimtes en werden ongeveer 
400 werkruimtes toegewezen aan individuele kunstenaars en collectieven. We zorgden voor een culturele invulling 
van een groot aantal panden in eigendom van Stad Gent, zoals Villa De Wal en de Predikherenlei. Maar ook andere 
grote leegstaande panden in het centrum van de stad werden door een goed beheer gevrijwaard van vandalisme en 
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verval. We vormden potentiële stadskankers om tot panden met creatieve bedrijvigheid en een positieve uitstraling 
in het hart van de stad, zoals de Lindenlei en de Veeartsenijschool. 

In 2018 beheerden we werkruimtes voor 168 kunstenaars. Met de uitbating van deze 10 panden werd bovendien 
70% van onze werkingsmiddelen opgebracht. Recent verloren we echter een aantal belangrijke panden, waardoor 
niet alleen het aantal ateliers afnam, maar ook onze werkingsmiddelen evenredig zullen dalen (zie punt III. 
Financiering). Deze problematiek zal de komende periode blijven toenemen: ook de Lindenlei en Veeartsenijschool 
zullen op termijn uit handen gegeven moeten worden. 

De laatste jaren stellen we ook een significante daling vaste van de instroom van panden van Stad Gent en Sogent, 
voorheen onze voornaamste partners wat betreft tijdelijke leegstandsinvulling. Dit is te wijten aan een systematische 
verkoop van het patrimonium, maar ook aan het feit dat Stad Gent kiest voor samenwerking met commerciële 
leegstandsbeheerders zonder een beleidsmatige keuze te maken voor organisaties met maatschappelijke doeleinden 
zoals het atelierbeleid. Op vlak van tijdelijke invulling vaak gekozen wordt bovendien steeds meer gekozen voor 
initiatieven die voornamelijk gewogen worden op hun participatief, buurtgericht en sociaal karakter.  

Deze daling is duidelijk af te lezen in onderstaande grafiek. 

 

 

We moeten dus voluit inzetten op het verwerven van bijkomende atelierpanden, zowel kortlopende tijdelijke 
invullingen als meer lange termijn. De nood aan werkruimte voor beeldende kunstenaars blijft immers zeer groot.  

Het onderzoek van een aantal tijdelijke panden leverde in 2018 helaas weinig concrete pistes op: 

- voormalige winkelruimte van Blokker in Shopping Gent Zuid: omwille van termijn -zowel beperkt in tijd 
als korte opzegtermijn- en moeilijke toegankelijkheid niet geschikt voor de werking van NUCLEO. 

- leegstaande kantoorverdiepingen van Provincie Oost-Vlaanderen op Gent Zuid: veel troeven door de 
grootte, lichtinval en ligging, maar owv moeilijke indeling van de ruimtes, duur verwarmingssysteem, hoge 
huurprijs en moeilijke toegankelijkheid ongeschikt als kunstenaarsateliers. 

- onderzoek Machariusker ismt Wisper: praktische moeilijkheden: de polyvalente invulling zorgt voor extra 
eisen inzake verwarming, akoestiek, waar niet voldoende middelen voor voorhanden zijn.  

- blok G43 van de Veeartsenijschool: geschikt voor ontwikkeling tot 14 kunstenaarsateliers. Alle 
voorbereidingen en plannen liggen ondertussen klaar, maar er is nog geen overeenkomst met de eigenaar.  

Gelijktijdig met het verlies van Churchillplein eind september bood eigenaar WoninGent aansluitend twee 
appartementen in het Antoine Van Hoorebekehof aanbood. Hiermee konden we aan twee van de vijf kunstenaars die 
uit het atelier in het Churchillplein moesten vertrekken een oplossing bieden. Voor de kunstenaars die de 
Leopoldskazerne moesten verlaten waren op dat ogenblik geen aansluitende oplossingen voorhanden. 
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2.2.4 Aankoop: Ateliers in het Azaleapark 

De tijdelijkheid van de panden in beheer betekent dat NUCLEO permanent op zoek moet naar bijkomende 
gebouwen. Dit maakt het ontwikkelen van een beleid voor de lange termijn bijzonder moeilijk en brengt ons op 
financieel vlak in een kwetsbare positie: aangezien de werking voor 70% gedragen wordt met eigen inkomsten uit 
atelierverhuur tov 30% subsidie, kan het simultane verlies van enkele panden het geheel van onze werking in het 
gedrang brengen. 

Omdat het vastgoedaanbod van Stad Gent en sogent gestaag afneemt maakten we dit tot een absolute prioriteit in 
ons beleid: we zoeken actief naar gebouwen die we voor lange termijn aan onze werking kunnen binden. Dit moet 
de werking stabieler maken en zorgen voor een minimale financiële zekerheid. De ondersteuning van Stad Gent, 
zowel in termen van beleid als middelen, is hierbij onontbeerlijk. 

We hebben verschillende panden onderzocht voor aankoop en stelselmatig onze know how uitgebreid met de nodige 
expertise, zowel binnen het team als de Raad van Bestuur. 

Palend aan het Azaleapark in Sint-Amandsberg vonden we een pand dat een uitzonderlijke opportuniteit betekent 
voor onze werking en voor Stad Gent. We kunnen er een reconversie van een verkommerend bedrijfspand uitvoeren 
die 1.000 m2 atelierruimte creëert voor een 45-tal kunstenaars en creatieve ondernemers. We breken de structuur 
van het pand volledig open, met een omzetting van de circulatieruimte naar buitencorridors en het openwerken in 
glas van de blinde muur die paalt aan het Azaleapark. Met de nieuwe invulling door NUCLEO en door het uitvoeren 
van deze ingrepen kadert deze reconversie perfect binnen het pilootproject Azalea van het stadsontwikkelingsproject 
En Route voor Sint-Amandsberg. 

De meerwaarde van dit project is dus niet alleen cultureel, maar bevindt zich ook op het vlak van stedenbouw. Via 
het toevoegen van een publieke functie met horeca, coworking en/of tentoonstellingsruimte voegen we bovendien 
een sociale meerwaarde toe aan het park en de wijk. 

Het realiseren van ateliers in het Azaleapark betekent een mijlpaal binnen de werking van NUCLEO. We kunnen 
het Gentse atelierbeleid verankeren in een stabiele organisatie met een structurele werking in een eigen atelierpand 
in Sint-Amandsberg, en het geheel van onze werking hierdoor veilig stellen voor de toekomst.  

We hebben een totaal budget nodig van €1.620.000 om dit fantastische project te realiseren: initieel €550.000 voor 
de aankoop van het pand en €1.070.000 voor de noodzakelijke investeringen. 

Het financieel plan werd uitgewerkt via een doorgedreven inkomstenoptimalisatie die we in balans brengen met de 
doelstellingen van NUCLEO. Dit betekent dat we een bedrag van €765.000 laten financieren door Triodos bank. 
Aangezien we geen BTW kunnen recupereren van de noodzakelijke investeringen zullen we het appartement aan de 
Azaleastraat moeten verkopen, hetgeen naar schatting €125.000 zal opbrengen. Onze eigen inbreng is hiermee 57% 
van de totale projectkost. Dit betekent dat we van Stad Gent een investeringssubsidie van €700.000 gevraagd 
hebben, ofwel 43% van de projectkost. 

In april 2018 ontvingen we bericht dat Stad Gent bereid was om deze investeringssubsidie toe te kennen aan 
NUCLEO voor de realisatie van dit project. 

Op dit ogenblik veranderde de eigenaar van mening en werd de vraagprijs voor het pand gevoelig verhoogd. 
Bovendien werd de aankoop van het bedrijfspand door NUCLEO plots gekoppeld aan de verkoop van de 
voorliggende appartementsblok. 

We onderzochten of er interesse was van Stad Gent, SoGent en enkele makelaars om de appartementsblok aan te 
kopen. Simultaan screenden we verschillende andere panden als alternatief, waardoor we een pand op Coupure 
Rechts aan Stad Gent konden voorstellen als alternatief project. Stad Gent verkoos echter om door te zetten in de 
onderhandelingen voor de Achterstraat. 

Toen we geen geïnteresseerde partners vonden voor de aankoop van de appartementen ging Stad Gent rechtstreeks 
in gesprek met de eigenaar, met als inzet de aparte verkoop van het bedrijfspand en een nieuwe onderhandeling over 
de vraagprijs. Aan het begin van de zomer rolde hier een mondeling akkoord uit, waarbij de investeringssubsidie 
van Stad Gent volledig zou worden aangewend voor de aankoop van het pand en de eigenaar een bedrag van rond 
de €630.000 zou ontvangen. Dit betekende ook dat NUCLEO met ondersteuning van Stad Gent op zoek zou 
moeten gaan naar een bijkomende inkomstenbron van €150.000 om de projectbegroting rond te krijgen. Toenmalig 
Schepen van Cultuur Annelies Storms en departementshoofd Johan Van de Wiele gingen persoonlijk langs bij de 
eigenaar om deze afspraak te bekrachtigen. 
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In het najaar van 2018 werd de subsidieovereenkomst voorgelegd aan de Gentse Cultuurraad, waar Marjoleine Maes 
het dossier verdedigde. Vervolgens werd de overeenkomst bekrachtigd in de Gemeenteraad. 

De gesprekken met de eigenaar zijn momenteel nog steeds gaande, waarbij de verkoop van de voorliggende 
appartementsblok het voornaamste discussiepunt blijft. 

 

Beeld: Ontwerpstudie Ateliers in het Azaleapark 

 

2.3 Springplank functie: artistiek netwerk  

2.3.1 Overzicht 

Zoals elk jaar was NUCLEO ook in 2018 de motor en organisator achter tal van initiatieven die kunstenaars de 
mogelijkheden bieden om hun werk te tonen, elkaar te vinden, samen te creëren, gevonden te worden,… 

● op 7 oktober was NUCLEO toe aan de 12de editie van de tweejaarlijkse Open Ateliers (zie verder punt 
2.3.2), 

● we bouwden BLANCO verder uit in zowel de projectruimte in de Veeartsenijschool, als de projectwerking 
op locatie en in magazines. In totaal hostte BLANCO in 2018 143 kunstenaars. (zie verder punt 2.6), 

● we organiseerden een tweede editie van SOLO Zomerresidentie met drie residenties en vier publieke 
momenten in 2018 (zie verder punt 2.7), 

● NUCLEO puur NUCLEO bleef in 2018 een vaste waarde om de kunstenaars in staat te stellen andere 
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ateliers te bezichtigen en nader kennis te maken met elkaar en elkaars werk, een zeer effectieve vorm van 
community building. We organiseerden een editie in het Infirmerie en het Begga Convent, 

● in de projectruimtes in de Lindenlei vonden 11 externe artistieke projecten plaats: 
- Koen Meersman (bachelorproef interieurvormgeving LUCA),  
- Ann Verpeut (fotografie opdracht CVO Kisp),  
- Dirk Janssens (fotografie expo, lezingen, workshops),  
- Alexandra Jacquet (video-opname beeldend kunstenaar),  
- Jurgen Van Der Veken (schilderkunst expo),  
- Sabine Oosterlynck (performance expo),  
- Guy Slabbinck (werkruimte + expo schilderkunst),  
- Margo Veeckman (Bachelorproef vrije kunsten LUCA),  
- Conrad Willems (opstelling beeldend kunstenaar),  
- Emma Vanneste (opstelling beeldend kunstenaar) en  
- Kasper Vandenberghe (opstelling performance kunstenaar).  

● in ons bureau stelden dit jaar Louise Vanderhaegen en William Phlips tentoon, 

● we verspreidden 150 initiatieven van de NUCLEO-residenten op de agenda van onze website, 

● via sociale media werd meer dan ooit aandacht gegeven aan initiatieven van de kunstenaars. Zo werden 
meer dan 300 evenementen op Facebook gedeeld met een bereik van 4.000 volgers, wat een stijging van 1.000 
volgers is tov het jaar voordien. De NUCLEO-account op instagram wordt intussen ook door 1.200 volgers bekeken 
en eveneens ook systematisch content van de kunstenaars in residentie. 

 

2.3.2 Open Ateliers #12: 160 kunstenaars - vijf locaties - vijf verkenners 

Open Ateliers zijn al sinds het ontstaan van NUCLEO in 2001 een vaste traditie. In het prille begin werd dit event 
jaarlijks georganiseerd; vanaf 2008 schakelden we over op een tweejaarlijkse frequentie. Op 7 oktober 2018 
presenteerden we de 12de editie van Open Ateliers. 

Niet minder dan 160 kunstenaars gooiden de deuren van hun atelier wagenwijd open in de 8 verschillende panden 
die NUCLEO op dat moment beheerde. Hiermee ontsluiten we op een informele manier onze atelierwerking, die 
intrinsiek eerder besloten van aard is, voor de bewoners van de stad, maar ook voor kunstliefhebbers en experten, en 
voor het brede publiek. 

Bezoekers krijgen daarmee een unieke kans om een blik te werpen achter de schermen van de vele atelierdeuren. De 
deelnemende kunstenaars krijgen de kans om nieuwe contacten te leggen en op een informele manier in dialoog te 
gaan over hun werk. 

 

    Beelden: 
Eveliene Deraedt, Open Ateliers NUCLEO 7 okt 2018 

 

We vestigden met deze 12de editie een nieuw record met een 2.000-tal bezoekers en per individueel atelier werden 
tussen de 150 en 400 bezoekers geturfd. 
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Het centrale infopunt, met bar en gratis fietsen, bevond zich in het Caermersklooster waar we 's avonds verzamelden 
voor een feestelijk slotmoment met kunstenaars en publiek.  

 

  
Beeld:Open Ateliers#12 NUCLEO 7 okt 2018 

Vijf verkenners bezochten op voorhand de ateliers, allemaal 'organiserend kunstenaar' en actief in een off-space of 
andere organisatie. We kozen hen uit het netwerk van onze partners, binnen de Vlaamse koepel van 
atelierorganisaties UFO zie verder punt 2.9).  

De verkenners deden verslag in de Open Atelier-krant die je op elke locatie kon vinden. Tijdens het slotmoment 
deelden ze hun ervaringen met het publiek. In de krant vond je een uitneembaar plan, meer info over de 
deelnemende kunstenaars, uitleg over NUCLEO's activiteiten en een interview met Marjoleine Maes, coördinator 
van NUCLEO; een gesprek over de atelierwerking en de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst (tekst: Katrien 
Brys). Dit artikel werd ook in Knack gepubliceerd. 

Door het betrekken van verkenners verbonden we de deelnemende kunstenaars actief met een breder netwerk; de 
verkenners waren immers kunstenaars die elders zelf een plek beheren, een off-space runnen, tentoonstellingen 
cureren, etc. Zo werd in de uitloop van de Open Ateliers#12 de groepstentoonstelling ‘Ontvreemd’ gecureerd door 
verkenner Pablo Hannon, die de kunstenaars uit de Leopoldskazerne uitnodigde naar ‘Het Kunst Schip’ in Hasselt. 
 
Verkenners 
Begijnhof: Ief Spincemaille (Werktank, Leuven) 
Leopoldskazerne: Pablo Hannon (The School, Hasselt) 
Lindenlei: Katelijne De Corte (Platvvorm, Deinze) 
Veeartsenijschool: Karina Beumer (Undercover, Antwerpen- 
Onderstraat: Hans Demeulenaere (De Tank, Entrepot Brugge) 
 

Digitaal kan je de krant hier lezen: https://www.nucleo.be/project/index/nl/174. 
Hierin is ook de volledige lijst met deelnemers terug te vinden. 

 

2.4 Werkplaats: productiefaciliteiten  

Zonder productiefaciliteiten zouden veel kunstwerken nooit tot stand komen. Kunstenaars hebben nood aan een 
eigen professionele uitrusting of een plek waar dat voorhanden is. Een keramiekoven, een bronsgieterij, een 
zeefdrukpers… is zelden iets wat een individuele jonge kunstenaar zelf kan bekostigen. 

De vraag naar deze faciliteiten blijft zeer aanwezig. We voelen o.a. de nood van een aantal kunstenaars om een 
keramiekoven te delen. Enerzijds kampen we hiervoor met de praktische moeilijkheden van beperkte 
stroomvoorzieningen in onze tijdelijke de gebouwen, anderzijds brengt het organiseren van een werkplaats een extra 
werkvolume met zich mee dat we niet kunnen dragen binnen onze eigen werking. 

We stimuleren zo daarom veel mogelijk het delen van materialen en machines tussen kunstenaars onderling. 
Zo wordt 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. 

Onze samenwerking met LUCA bleef ondertussen gecontinueerd, waardoor verschillende NUCLEO residenten 
gebruik konden maken van hun productiefaciliteiten. Vooral het zeefdrukatelier en het keramiekatelier worden 
daarbij bevraagd. 
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In het zeefdrukatelier van LUCA was Thijs Desmet aan de slag; Frank Depoorter werkte er als NUCLEO-resident 
aan zijn eigen praktijk en als deeltijdse werkplaatsverantwoordelijke. Helaas kon door de hoge bezettingsgraad niet 
worden ingegaan worden op de vraag van Mert Sen. 

Ook het keramiekatelier kon verschillende residenten van NUCLEO helpen bij het realiseren hun artistieke 
projecten: Shirley Villavicencio Pizango, Jonas Vanderbeke, Joke Raes en Merel Cremers konden er terecht. Enkel 
Elisabeth Van Dam kon niet geholpen worden omdat de werkplaats gesloten was tijdens het afsluiten van het 
schooljaar.  

 

2.5 Kenniscentrum en laboratorium: NEST  

Vanwege onze specifieke expertise als atelierorganisatie wordt NUCLEO regelmatig geconsulteerd om startende 
initiatieven met vragen over ruimtebeheer en kunstpraktijken op weg te helpen. 

Daarnaast konden we in 2018 ook het kunsten- en cultuurveld in Gent mee vorm geven met deelname aan de 
opstartvergaderingen van het Gents Kunstenoverleg en de bijeenkomsten van de Cultuurraad. We werden 
geraadpleegd voor en betrokken bij de Europese projecten van Stad Gent rond tijdelijke invullingen ‘Refill’ en 
‘Commons, oa met een prospectie naar Napels in september. We droegen ook bij aan de landschapstekening van het 
beeldend kunstenveld van Kunstenpunt, organiseerden in de BLANCO-zaal een rondetafel over de nieuwe Vlaamse 
Kunstkoopregeling en werden uitgenodigd als panellid op de viering van 20 jaar FOCI. 

In het najaar van 2018 schreven we een Memorandum met beleidsaanbevelingen voor de komende legislatuur (zie 
bijlage). Daarnaast verscheen een interview met Marjoleine Maes, over de atelierwerking en de belangrijkste 
uitdagingen voor de toekomst, in Knack en in onze Open Atelier-krant (zie bijlage).  

Het belangrijkste en project met de grootste impact op vlak van kennisdeling in 2018 bevond zich pal in het centrum 
van Gent: de tijdelijke invulling van de voormalige bibliotheek onder de noemer NEST. NUCLEO maakte deel uit 
van het consortium met Timelab, Democrazy, KERK en Totum dat instond voor de conceptualisatie en het beheer 
van dit project. Onze motivatie hiertoe was de mogelijkheid om een kunstenaar artistiek-inhoudelijk te betrekken bij 
deze tijdelijke invulling via BLANCO, en hierover een artistiek reflectieproces te ondersteunen (onder punt 2.6 
BLANCO).  

Vanuit een genereuze houding naar de stad en een oprechte sympathie voor het project NEST en haar deelnemers, 
hebben we onze expertise op het vlak van tijdelijke leegstandsinvulling en gebouwenbeheer ter beschikking gesteld. 
Dit betekende oa juridische expertise (overeenkomsten, gebruikersreglementen, …), financiële expertise (begroting, 
inschatting kosten die gepaard gaan met tijdelijk gebruik, ...), maar ook praktische expertise (specifieke problemen 
die gepaard gaan met tijdelijk en gedeeld gebruik, …). We werden niet alleen medebeheerder van het project, maar 
ook aandeelhouder en bestuurslid van de CVBA Stadslabo. 

NEST bleek al snel een heel spannend, maar ook een heel arbeidsintensief project. Het project kende veel praktische 
problemen, gaande van inbraak en vandalisme tot overlast van hangjongeren en daklozen. Ook de onzekerheid over 
de gebruikstermijn en de noodzaak om voor verlenging uit te gaan van het “samen uit, samen thuis”- principe 
plaatsten de gebruikersgroep onder druk. 

Daarnaast werden we op het vlak van onderlinge samenwerking voor grote uitdagingen gesteld: pogingen om een 
sociocratische structuur te installeren mislukten grotendeels, overlegorganen en relaties kwamen onder druk te 
staan, oorspronkelijke beheerders van het project trokken zich compleet terug uit de operationele werking of 
kwamen afspraken niet na, … 

De tijdelijke invulling eindigde op 1 juni 2018 omdat de gebruikersgroep geen consensus vond over al dan niet 
verlengen. Hoewel het tijdelijk gebruik van het pand daarmee beëindigd werd, kende het project ook nadien nog een 
behoorlijk arbeidsintensieve nasleep, tot in het voorjaar van 2019 (rondgang in het gebouw, beheersvergaderingen, 
reparaties laten uitvoeren, gesprekken met de stad, vergaderingen van RvB en AV van CVBA Stadslabo, …). 

Marjoleine Maes was betrokken bij de beheersvergaderingen en maakte hier wekelijks een volledige voormiddag 
voor vrij. Daar kwamen nog op regelmatige basis vergaderingen van de Raad van Bestuur van de CVBA bij, alsook 
overlegmomenten met Stad Gent. Dit alles maakte dat de belasting van de werking van NUCLEO niet in verhouding 
stonden tot de meerwaarde voor onze werking met slechts één artistiek project, en zonder dat dit bijkomende 
atelierruimtes opleverde. Los daarvan was NEST een mooi experiment waarvan we graag aan hebben bijgedragen. 
We menen dat onze expertise en generositeit een wezenlijke bijdrage geleverd hebben aan dit innovatieve project en 
daarmee aan het Gentse maatschappelijk weefsel. 

Na het ontruimen van de NEST werd een terugkoppeling georganiseerd naar Stad Gent. De verzamelde informatie 
is beschikbaar bij Emma Tytgadt, Refill coördinator van de dienst Beleidsparticipatie van Stad Gent. 
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2.6 BLANCO 
 
In 2018 hostte BLANCO 143 kunstenaars: 
● Projectruimte: 103 kunstenaars (intern en extern) 

29 initiatieven door 41 NUCLEO residenten, waarvan 15 keer in dialoog met kunstenaars buiten de 
atelierwerking 

● Projectwerking: 40 kunstenaars 
15 kunstenaars namen deel aan sitespecifieke locatieprojecten in de stad 
25 kunstenaars werden opgenomen in publicaties in magazines 

Een gedetailleerd overzicht van alle projecten in 2018is toegevoegd  in bijlage. 
 
BLANCO is de noemer waaronder NUCLEO haar platformfunctie uitbouwt en biedt een venster op het werk 
van de bij NUCLEO residerende kunstenaars, met aandacht voor experiment, reflectie, ontmoeting en 
presentatie. 
BLANCO opende in maart 2015 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 stimuleert de 
organisatie haar kunstenaars om met hun werk in dialoog te treden met de wereld buiten het atelier. 

Vanuit een diepgaande bevraging van de kunstenaars in onze ateliers en het contact met de kunstenaars in onze 
dagelijkse praktijk detecteerden we een grote nood aan een laagdrempelige projectruimte. De werking van 
BLANCO werd in 2015 geïnitieerd als antwoord op deze vraag en bouwt verder op de bestaande atelierwerking. 
Kunstenaars die eerder werden goedgekeurd door de toewijzingscommissie en een atelier bij NUCLEO gebruiken, 
worden op deze manier zowel faciliterend als artistiek-inhoudelijk ondersteund.  

BLANCO zorgt voor een overkoepelende (online) communicatie omtrent de kunstenaarsinitiatieven in de zaal en 
de projectwerking. Op de NUCLEO-website en via sociale media kondigt BLANCO aan wat komt en archiveert wat 
is geweest. Via nieuwsbrieven en online agenda’s, kunstblogs en facebook- groepen en pagina’s houden we het 
publiek op de hoogte. (http://uitdatabank.be, WeekUp, …) De BLANCO Facebookpagina 
(https://www.facebook.com/blanconucleo) telt intussen 2.700 volgers en bijna evenveel likes.Nieuwsbrieven 
worden gericht verstuurd naar perslijst met 400 mailadressen, BLANCO-contactenlijst met 630 mailadressen en 
NUCLEO-contactenlijst met 3.600 mailadressen. 

De werking van BLANCO kent een tweeledige inzet. 

1. DE PROJECTRUIMTE – initiatieven van kunstenaars 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.coupure_zaal 

Binnen de werking in de projectruimte in de Veeartsenijschool staan experiment en kunstenaarsinitiatief voorop. 
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.  

Het initiatief startte in een ruimte in het ateliergebouw in de Paddenhoek en continueerde in 2016 in de 
Veeartsenijschool toen we de Paddenhoek moesten verlaten. De ruimte wordt opgevat en als een groot tijdelijk 
atelier, het verlengde van een ‘eigen atelier’, waar een kunstenaar dingen kan uitproberen die in het eigen atelier niet 
mogelijk zijn; dit kan zowel publiek als besloten. De ruimte kan worden gebruikt door NUCLEO-residenten voor 
try-out, experiment, proefopstellingen, lezingen en exposities 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. Daarmee beantwoorden we aan de nieuwe noden van kunstenaars cf. onze 
bevraging: nood aan ontmoeting, peer to peer, een tijdelijke werkruimte, en laagdrempelige opportuniteiten voor 
exposure.  

BLANCO werkt hiermee ondersteunend en faciliterend: volgens het initiatief van de kunstenaar wordt gezocht 
hoe er vanuit BLANCO op maat kan worden begeleid op inhoudelijk, productioneel of communicatief vlak. Externe 
inhoudelijke projecten waarin verbinding en ontmoeting tussen kunstenaars centraal staat, worden indien mogelijk 
ook gefaciliteerd. Zo was er de tekensessie rond ‘The Borderline Books’ die in samenwerking met S.M.A.K. 
georganiseerd werd en de infosessie rond de nieuwe Vlaamse kunstkoopregeling waarbij input gevraagd werd 
vanuit de kunstenaars. 

Een gecureerd programma is er niet, waardoor de ruimte de neutraliteit behoudt die nodig is voor het faciliteren 
van het vrij kunstenaarsinitiatief. De vraag blijft sinds de opstart overweldigend: de ruimte is telkens meer dan een 
jaar op voorhand volgeboekt. Het format vond ondertussen navolging bij andere atelierorgansiaties; zo startte Cas-
co uit Leuven dit jaar met het project OFF the Grid. 

Bezoekers  
Elk kunstenaarsinitiatief kan gemiddeld op een 100-tal bezoekers rekenen. Dit aantal is o.a. afhankelijk van het 



 23 

netwerk van de kunstenaar zelf, de intentie (eerder try-out, of volwaardige solotentoonstelling, …), maar ook van 
een groeiend vast BLANCO publiek. We stellen vast dat BLANCO meer en meer naambekendheid geniet; 
kunstenaars geven bij evaluatie telkens aan verrast te zijn door interesse van buiten het eigen netwerk en geven mee 
dat hun initiatief vaak aanleiding is voor andere projecten (solotentoonstellingen, publicaties, atelierbezoeken, 
deelname aan groepstentoonstellingen, interviews,…). 

    
Beeld: BLANCO - De Ruimte - Coupure Rechts 308: links expo Renée Pevernagie - rechts expo Ines Claus 

 
2. DE PROJECTWERKING – initiatieven vanuit BLANCO op locatie 

Binnen de projectwerking worden initiatieven geïnitieerd vanuit BLANCO zelf, soms in samenwerkig met 
partners, die kunstenaars en hun werk in de kijker zetten en contact leggen met de wereld buiten het atelier en met 
een (breed) publiek.  

Via creatieopdrachten, locatieprojecten, featured artist secties in magazines en andere formats worden zo het 
hele jaar rond kunstenaars -en dus ook de atelierwerking- getoond, en werk publiek gemaakt. BLANCO zoekt 
hiervoor actief naar 'lege zones' en duikt met specifieke ingrepen en locatiegebonden projecten op in de publieke 
ruimte maar ook in verschillende magazines, waar kunstenaars afwisselend een invulling geven aan een specifieke 
plek. De selectie van de kunstenaars gebeurt niet vanuit een artistiek-curatoriële visie, maar heeft tot doel een 
diverse groep kunstenaars en disciplines aan bod te laten komen; m.a.w. een staalkaart te brengen met aandacht 
voor voldoende diversiteit.  

BLANCO blijft inzetten op nieuwe projecten en screent hiervoor steeds ‘blanco zones’ in zowel de stad als diverse 
kunstmagazines.  

⇨ BLANCO DOK 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.dok 

BLANCO nestelde zich als bewoner op DOK (de tijdelijke invulling en 'werfplek voor verpozing en creatieve 
manoeuvres' aan de oude dokken in Gent) en nodigt er gedurende het seizoen maandelijks een andere kunstenaar uit 
die in dialoog gaat met de plek, haar bewoners en bezoekers. De kunstenaars krijgen drie grote ramen aan de kade 
als canvas vanwaar ze hun werkperiode inluiden. Deze ramen liggen aan de waterkant en zijn ook zichtbaar vanaf 
de ring op de andere kade. In 2018 toonde BLANCO het werk van vijf kunstenaars op DOK: Bjorn Pauwels, Shirley 
Villavicencio Pizango, Marijn Dionys, Carla Besora en Ines Claus. 

 
Beeld: BLANCO - DOK expo Shirley Villavicencio Pizango 
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⇨ BLANCO TWEEBRUGGEN 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.tweebruggen 

BLANCO geeft op onregelmatige basis een nieuwe artistieke invulling aan een muur op de gevel van Hotelschool 
Gent in de Tweebruggenstraat. In 2018 toonde BLANCO er het werk van drie kunstenaars: Ritsart Gobyn, Lieven 
Lefere en Nora De Decker. 

 
Beeld: Blanco - Muur Tweebruggenstraat: Lieven Lefere 

 

⇨ BLANCO HOOGPOORT 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.hoogpoort 

Aan de zijgevel van het Gentse Stadhuis hangen enkele houten vitrinekastjes, de voormalige mededelingskasten. 
BLANCO laat ze driemaandelijks invullen door een andere kunstenaar, die er een boodschap of visuele mededeling 
aan de bevolking formuleert. Het project lag in het najaar van 2017 een tijd stil wegens werken aan het dak van het 
stadhuis. In februari 2018 pikten we de draad weer op en toonden we het werk van vier kunstenaars: Haider Jabbar, 
Lore Smolders, Thomas Kuijpers en Eline Vansteenkiste. 

 
Beeld: BLANCO - Hoogpoort: Eline Vansteenkiste 

 

⇨ BLANCO NEST 

NUCLEO was medebeheerder van de tijdelijke invulling voor de voormalige stadsbibliotheek. NUCLEO stelde er 
haar expertise op het vlak van tijdelijke leegstandsinvulling ter beschikking van de gebruikersgroep. Er werden geen 
ateliers ondergebracht: het gebouw en het concept van de tijdelijke invulling leenden zich er zich niet toe. We kozen 
ervoor om vanuit BLANCO een kunstenaar te laten werken rond dit project.  
 
Samira El Khadraoui observeerde de werking van NEST in al haar facetten. Aan het einde van de tijdelijke invulling 
in juni 2018 presenteerde zij een sculpturale performance die de begrippen ‘tijdelijkheid’ en ‘leegte' visualiseerde. 
Bij valavond, na het inzetten van de schemering -l’heure bleue-, wanneer het licht het gebouw maximaal aftekent 
tegen de hemel, omsloot ze de leegte van de oude bibliotheek en maakte daarmee het verdwijnende tot beeld. 
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Samira nodigde kunsthistorica Kathleen De Muer uit in haar traject om samen een reflectief onderzoek te voeren. 
Hun dialoog van beeldend denken en denkend schrijven maken ze in 2019 tastbaar in de publicatie ‘Prière d’insérer 
| | Deux colonnes. Fragments d’un dialogue spacieux’: een gelaagd werk dat ontstond in de marge van NEST, met 
een titel die verschillende lezingen genereert. Thema’s als herbestemming, co-auteurschap, onderzoek en 
interpretatie, politieke ruimte, kunst in de openbare ruimte en geschiedenis van de site worden uitgepuurd. 

Tijdens kunstenfestival TumultinGent in De Krook in mei 2018 vond een eerste presentatie plaats: de cover van het 
boek. Op dat moment werd een brug gemaakt van de oude naar de nieuwe stadsbibliotheek: de tempel versus het 
cruiseschip aangemeerd aan de Mare Nostrum. De sculpturale performance van het omsluiten van de oude 
bibliotheek was een tweede beeldende fase, waarvan de registratie zal worden toegevoegd aan de publicatie. Op een 
later moment wordt de publicatie zelf gepresenteerd. 

 

 
Beeld: BLANCO - NEST: Samira El Khadraoui 

 

⇨ BLANCO SUBBACULTCHA 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.subbacultcha 

Op onregelmatige basis selecteert BLANCO de ‘Featured Artist’ sectie in het Subbacultcha! Belgium magazine. In 
oktober 2018 werd kunstenaar Jan Laroygeportretteerd in het magazine. Hij was zo de zesde kunstenaar die door 
BLANCO in het magazine verscheen.  
 

 
Beeld: BLANCO - Subbacultcha Feat. Artist: Jan Laroy 

 

⇨ BLANCO WEEKUP 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.weekup 

BLANCO slaat de handen in elkaar met cultureel weekmagazine WeekUp en vult tweewekelijks een leeg stukje van 
de Gentse papieren cultuuragenda. BLANCO gaat hiervoor op zoek naar ideeën, onaffe zaken en aanstalten tot … in 
de vaak verborgen en ongeziene schetsboeken van kunstenaars. 
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In 2018 plaatsten we 21 kunstenaars met hun schets in WeekUp: Thijs Desmet, Steven Messiaen, Carlos Caballero, 
Shirley Villavicencio Pizango, Joris Thys, Hilde van Wambeke, Louise Vanderhaegen, Hallveig Ágústsdóttir, 
Nathan De Corte, Carla Besora, Kristof Lemmens, Jan Laroy, Eddy De Buf, Tessa Groenewoud, Mathias Berner, 
Jens Wijnendaele, Chiara Lammens, Gerben Gysels, Bram Vanderbeke, Marion Beeck en Samira El Khadraoui. 

 

2.7  SOLO ZOMERRESIDENTIE  

SOLO zomerresidentie was een tijdelijk residentieprogramma (zomers van 2017 en 2018) in een voormalige 
Mariakapel naast het Roger Raveelmuseum in Machelen-aan-de-Leie. Het project was een samenwerking tussen 
atelierorganisaties NUCLEO uit Gent, Studio Start uit Antwerpen, Cas-co uit Leuven en Vonk uit Hasselt/Genk, in 
alliantie met het Roger Raveelmuseum.  

Een groot raam in de verste uithoek van het Raveel Museum biedt uitzicht op de kapel. Het aanpalende 
Mariaklooster werd in de voorbije jaren afgebroken en maakte plaats voor een nieuwbouwproject. De kapel bleef 
behouden en werd aangekocht door intercommunale Veneco, met het oog op herontwikkeling en verkoop. Door de 
samenwerking met de atelierorganisaties werd de kapel voor twee jaar ter beschikking gesteld als werk- en 
verblijfplaats voor kunstenaars (2017-2018). Veneco investeerde in 2017 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, met steun van de technische dienst 
van de Gemeente Zulte.  

Het was de eerste keer dat Vlaamse atelierorganisaties een gezamenlijk project uitvoerden rond de professionele 
ondersteuning van beeldend kunstenaars. Vanuit dit vertrekpunt verenigen de atelierorganisaties zich onder de 
noemer UFO, om op lokaal en op Vlaams niveau met vereende krachten te ijveren voor het garanderen van 
creatieruimte voor kunstenaars in de stedelijke context. (zie punt 2.9. UFO) 

SOLO zomerresidentie werd gecoördineerd door de samenwerkende atelierorganisaties en ondersteund met een 
werkbudget van het Roger Raveel museum. In 2017 en 2018 werden na een open call telkens drie kunstenaars 
geselecteerd voor werkperiode van vier tot zes weken met een afsluitend toonmoment, dat waar mogelijk parallel 
liep aan een opening of ander publiek moment in het Raveel Museum.  

De jury/begeleidingscommissie bestond uit Alan Quireyns (AIR Antwerpen), Valerie Verhack (Museum M, 
Leuven), Louise Osieka (CIAP Kunstverein, Hasselt), Danielle van Zuijlen (NUCLEO, Gent) en Piet Coessens 
(Roger Raveelmuseum, Machelen-aan-de-Leie). Voor de eerste editie in 2017 koos de jury uit 30 dossiers de 
kunstenaars D.D. Trans, Wannes Goetschalckx en Steven Baelen. In 2018 werden uit 49 dossiers de Aukje Koks, 
Bart Spitaels en Aay Liparoto gekozen. Juryleden werden gekoppeld aan een kunstenaar, zodat er over iedere 
kunstenaar een tekst werd geschreven die online werd gepubliceerd via de websites van de atelierorganisaties.  

De Provincie Oost-Vlaanderen ondersteunde de eerste editie met €3.000 die integraal naar de fees voor de 
kunstenaars ging. In 2018 bestond er geen mogelijkheid meer tot provinciale subsidie en nam het Raveel Museum 
deze kost over. Het Museum fungeerde ook als mede-host voor de kunstenaars in residentie. De gemeente Zulte 
ondersteunde het project met gebruik van materiaal en aanbieden van de openingsrecepties. De kapel werd om niet 
aangeboden door intercommunicale Veneco. Alle overige kosten werden gezamenlijk door de atelierorganisaties 
betaald. 

Eind 2018 vond Veneco een koper voor de kapel en werd het contract helaas niet verlengd. De les die werd geleerd 
uit het gebruik van een pand als residentie (verblijfplaats) is, dat een zeer goede en doorlopende afstemming moet 
worden gemaakt met de eigenaar van een pand, over de noden die gebruik als verblijf voor een kunstenaar met zich 
meebrengt, en de verwachtingen van de eigenaar over toegang tot het gebouw. Om spanningen tussen de 
uiteenlopende belangen te voorkomen moeten in eventuele toekomstige projecten de wederzijdse verwachtingen 
nog verder worden geconcretiseerd in contractuele afspraken.  
 
Fotografie SOLO 2018: Thomas Uyttendaele 
Coördinatie: Danielle van Zuijlen 
Teksten over de kunstenaars: Louise Osieka, Alan Quireijns, Valerie Verhack 
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spin-off SOLO#3 sept-okt 2017: presentatie Steven Baelen & Benoît Vandenbroucke, publiek moment 17-18/03/18 

“Right next to the renowned Roger Raveelmuseum there is a less known space, almost-white, which used to serve 
religious purposes ever since 1870 (even though its function has considerably changed over the last decade): a 
chapel, devoted to a woman, the holy and pure woman – a virgin intact. [...] However, this ‘female’ space has been 
touched anew, though in a different manner, by two men. One after the other, they disclosed its ever-present 
intimacy layer by layer, while, at the same, time re-creating its overall physical and spiritual atmosphere. By 
patterns of thought turned into images – first through two- dimensional, black colour-lines spreading over the walls 
in a rhythmical, ‘free-style’ and organic-like fashion, then through a series of small-scale three-dimensional objects 
applied over those mural drawings – they kept ‘destroying’ (with great care and, even, piety for the place itself) the 
uniform architectonic language prescribed by a clerical order into a pluri-form setting.” 

(citaat Marko Stamenkovic, uit de editie ‘GO, GET YOU HOME, YOU FRAGMENTS!’ Steven Baelen & Benoît 
Vandenbroucke, spin-off van SOLO#3) 

 
beeld: SOLO – Spin-off Steven Baelen & Benoît Vandenbroucke 
 

SOLO#4 - AUKJE KOKS, juni 2018, publiek moment 01/07/18  

“Naast een drietal grote rechthoekige doeken die onopgespannen werden bevestigd, lijkt Aukje het gros van haar 
werk te hebben verknipt tot kleinere fragmenten die ze nonchalant met tape over de kapel heeft verspreid. De grote 
doeken verbeelden opnieuw een optocht, hier echter niet opgebouwd uit zielloze objecten, maar uit hooggeplaatste 
mannen. (...) 

Contradictorisch genoeg slaagt Aukje erin dat niet deze rechthoekige optochten - ondanks hun monumentaliteit - de 
aandacht trekken, maar wel de subtiel uitgesneden opborrelende transparante vormen. Sommigen zijn herkenbaar 
als twee wijnglazen op elkaar balancerend, als Euro teken, spermacel of cilinder. De meesten echter lijken 
persoonlijke hersenspinsels op bric-à-brac illusionistische wijze in helle, zachte kleuren geschilderd en speels 
zwevend door de kapel. Het is waarschijnlijk de grootste collage die ik ooit heb gezien.” 

(citaat uit tekst Louise Osieka, Gedachten van glas) 

 
Beeld: SOLO – Aukje Koks 
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SOLO#5 - Bart Spitaels, juli - augustus 2018, publiek moment 18/08/18 

“ ... In zijn tekeningen verwijst hij naar de moderne kunst van Fernand Leger en Malevitch. Het is een eigenzinnige 
beeldtaal die de constructivistische en futuristische avantgardes oproept en in onze hedendaagse context plaatst. 
“...Tijdens de SOLO residentie onderzocht Bart Spitaels een fenomeen van de industriële revolutie, specifiek voor 
deze omgeving: de vlasroterijen. (...) Hier en daar kon hij de woonhuizen en fabrieken binnenkijken. Aan de hand 
van foto’s verwerkte hij de bouwelementen en details in zes tekeningen, elke tekening refererend naar één bepaalde 
site. De tekeningen werden in kleur uitgevoerd, met dikke omtreklijnen in potlood. De geabstraheerde elementen 
zijn irrealistisch opgestapeld, als bouwconstructie onuitvoerbaar. De tekeningen zijn uitgewerkt zonder perspectief. 
Zo versterken ze hun historische referentie en hun fantasierijke karakter.” 

(Citaat uit tekst Alan Quireijns, Woonmachines) 

 
Beeld: SOLO: Bart Spitaels 

 

SOLO #6 — Aay Liparoto, september 2018, publiek moment 30/09/18 

“De rolluiken zijn omlaag tijdens mijn avondwandelingen. Het is slechts de gloed van een TV- scherm die me 
verzekert dat ik niet alleen ben." (Aay Liparoto) 

In augustus streek Aay Liparoto neer in Machelen-aan-de-Leie, als derde resident van SOLO zomerresidentie 2018. 
Op zondag 30 september was de kapel de hele dag open voor publiek. De nacht ervoor kon je in de kapel kamperen 
met Aay. EVERYONE'S INVITED!` 

Aay nodigde je uit om de laatste nacht van de SOLO residentie te komen kamperen in de kapel en deel te worden 
van het publieke moment op zondag 30 september. Families, vrienden en vreemdelingen waren welkom. Valerie 
Verhack (Museum M, Leuven) schreef een ABC over Liparoto’s kunstpraktijk en het werk in SOLO. 

 

Meer informatie en de volledige teksten: www.nucleo.be/projecten/index/nl#filter=.solo  

 
Beeld: SOLO: Aay Liparoto 
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2.8 KUNSTHAL GENT  

Reeds in 2017 zette NUCLEO in op het ontwikkelen van een visie op een geïntegreerd kunsten- en 
kunstenaarsbeleid en ontwikkelden we voor ons verschillende beleidspistes om de werking van NUCLEO in een 
internationaal perspectief te plaatsen, en om dit perspectief in relatie te plaatsen tot de biotoop van het Gentse 
beeldende kunstenveld. We schreven verschillende nota’s, o.a. over noden aan en mogelijkheden voor een Gents 
kunstenaarsbeleid, de lacunes in het lokale beeldende kunstenveld en een visie op een gezamenlijke stadsresidentie 
in Gent, en gingen hierover verschillende malen in gesprek met Stad Gent. 

Begin 2018 bereikte ons het bericht van de open oproep van Stad Gent aan de sector, om het Caermersklooster om 
te vormen tot een presentatie- en ontwikkelingsplek voor beeldende kunsten. Onze interesse was onmiddellijk 
gewekt en we gingen de dialoog aan met vele partijen uit het beeldende kunstenveld om de mogelijkheden tot een 
gezamenlijke kandidatuur af te tasten. Op onze jaarlijkse interne brainstorm met leden van de Algemene 
Vergadering en Raad van Bestuur in januari werd beslist om vol voor deze kandidatuur te gaan. 

In Smoke & Dust vzw (019) vonden we al snel een gelijkwaardige partner met een stevige common ground, maar 
ook een duidelijke complementariteit. Er vond een zeer intensieve periode van gesprekken en brainstorms plaats, die 
culmineerden in het op 5 maart ingediende plan.  

Hierin schetsten we een nieuwe gelaagde werking die presentatie en ontwikkeling als evenwaardige pijlers benadert, 
en waarbij het programma wordt gevoed vanuit diverse samenwerkingsvormen en partnerschappen: zowel 
structureel (door Art Cinema OFFoff, kunsteducatieve organisatie das Kunst en Curatorial Studies (KASK)), als 
projectmatig en incidenteel.  

Op 9 mei ontvingen we het verlossende bericht dat ons plan werden gekozen uit 8 kandidaturen en de concessie aan 
ons werd toegewezen voor de komende vier jaar. De overeenkomst ging in op 1 juni 2018, wanneer ook de sleutels 
werden overgedragen. 

Hoewel Kunsthal Gent een nieuwe, onafhankelijke organisatie is, lag de visie en ervaring van NUCLEO mee aan de 
basis van het ontwikkelingsprogramma. Per jaar ondersteunt Kunsthal zes kunstenaars, collectieven en kleine 
organisaties in de ontwikkeling van hun werk, in een combinatie van lokaal en internationaal, en jong en gevestigd. 
Hiervoor worden een werkbudget, inhoudelijke ondersteuning, werkruimte en verblijf binnen de context van 
Kunsthal ingezet. Het verbinden van de lokale met de internationale context staat daarbij centraal. 

De nieuwe werking van Kunsthal Gent zorgde er ook voor dat we NUCLEO zich inhoudelijk moest herijken. Vanuit 
de wens om een bredere lokale groep kunstenaars te ondersteunen dan mogelijk is binnen de werking van Kunsthal 
Gent, werd afgewogen welke initiatieven binnen de werking van NUCLEO zinvol zijn en blijven. We ondervinden 
in onze dagelijkse praktijk immers een toenemende nood aan inhoudelijke en zakelijke ondersteuning bij 
kunstenaars. We constateren daarmee dat ‘het atelier’ zich niet langer alleen binnenin een gebouw situeert, maar ook 
daarbuiten: in de stad, in de publieke ruimte, in een collectieve ruimte, maar zeker ook in de mentale ruimte: in een 
nood aan ontwikkeling, dialoog, reflectie, zakelijke ondersteuning. Deze observaties worden ook onderbouwd door 
onderzoeken van o.a. Kunstenpunt. Ondersteuning van de kunstenaarspraktijk is dus meer nodig dan ooit.  

NUCLEO wil zich inzetten voor een ruimer kunstenaarsbeleid, waar het atelierbeleid een geïntegreerd onderdeel 
van uitmaakt. We geven in 2019 vorm aan nieuwe beleidspistes en samenwerkingsmodellen om meer tools te 
ontwikkelen die het verschil maken voor de beeldende kunstenaar in Gent, en van Gent een nog aantrekkelijkere 
plek te maken op het vlak van beeldende kunst.  

Dit programma zal aan een ruimere groep kunstenaars ondersteuning bieden dan mogelijk is binnen het 
ontwikkelingsprogramma van Kunsthal Gent, waardoor beide programma’s complementair zijn aan elkaar en elkaar 
aanvullen. Bovendien garandeert de overlap in personeelsbezetting tussen NUCLEO en Kunsthal Gent een 
constante afstemming over de verhouding tussen beide werkingen. 

Het team van NUCLEO kwam met de start van de concessie terecht in een zeer intensieve periode: de oprichting en 
opstart van Kunsthal Gent vzw, het vormgeven van de werking en programmatie van Kunsthal Gent, tegelijk met 
het organiseren van Open Ateliers#12, het coördineren van SOLO Zomerresidentie, en het draaiende houden van de 
algemene werking van NUCLEO, waar een noodzakelijke herstructurering zich opdrong. Coördinator Marjoleine 
Maes werd immers voor 40% ingeschakeld in het team van Kunsthal Gent, waardoor naar een herverdeling van 
taken gekeken moest worden. Ook Danielle van Zuijlen werd voor 50% ingeschakeld in het team van Kunsthal 
Gent. 

We hielden de eigen organisatiestructuur tegen het licht en werkten aan een nieuwe verdeling van rollen en 
verantwoordelijkheden, een proces dat bijna een jaar in beslag nam en pas in mei 2019 zijn finalisatie kende met de 
aanwerving van een nieuwe deeltijdse medewerker. Dit maakte de 2de helft van 2018 tot een bijzonder intensieve 
periode,waarin er een fantastisch nieuw project bijkwam voor enkele leden van het team, maar waarin de 
reorganisatie van NUCLEO ook nog geen feit was. Dit betekent dat het geheel van de werking in deze periode werd 
gedragen met slechts beperkte ondersteuning van een tijdelijke medewerker. 
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 2.9 UFO: Het garanderen van creatieruimtes voor kunstenaars in de stad 

De vijf Vlaamse atelierorganisaties NUCLEO (Gent), Studio Start (Antwerpen), Cas-Co (Leuven), Vonk (Hasselt en 
Genk) en De Tank (Entrepot 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 vooral denken vanuit hun 
streven naar gentrificatie en (monetaire) waardecreatie. 

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 voorbij gegaan aan de specifieke facilitaire noden van kunstenaars. 

De atelierorganisaties worden ook 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 en coördinatie tussen 
deze domeinen, waardoor er van een geïntegreerd beleid geen sprake is. 

Als Vlaams netwerk van atelierorganisaties wil UFO creatieruimtes voor kunstenaars garanderen in de stad. 

UFO doet dit door 
● een duurzaam atelierbeleid op de agenda te plaatsen bij verschillende overheden en sectoren 
● de brede cultuursector in binnen- en buitenland te sensibiliseren over het belang van creatieruimte  
● atelierwerkingen de nodige publieke zichtbaarheid te geven 
● expertise en praktijken rond atelierbeleid te documenteren en te delen. 

Door op deze manier in te zetten op ruimte voor artistieke ontwikkeling en creatie, wil UFO bijdragen aan de 
dynamiek van een evenwichtig kunstenlandschap en een levendig stedelijk maatschappelijk weefsel. 

In 2018 gingen de deelnemende atelierorganisaties intensief met elkaar in gesprek en organiseerden ze ook voor het 
tweede jaar op rij SOLO Zomerresidentie (zie punt 2.7 SOLO), als eerste samenwerkingsproject. Deze 
samenwerking had een intensivering van de onderlinge dialoog tot gevolg.  

Er werd ingezet op visieontwikkeling, het uitwerken van een gemeenschappelijk gedragen missie en het vormgeven 
van concrete acties om het atelierbeleid nadrukkelijker op de agenda te plaatsen. De eerste acties zullen plaatsvinden 
in 2019. 
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III 

FINANCIERING 
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3.1 Inkomstenstructuur 

3.1.1 Eigen middelen uit verhuur: €251.000 ofwel 70%  

Uitbating gebouwen bracht in 2018 70% van de totale inkomsten op: we noteerden €251.000 inkomsten uit 
verhuur. Na aftrek van alle kosten verbonden aan het beheer van de panden bleef een bedrag over van €108.000 
dat werd ingezet voor de algemene werking, personeelskosten, BLANCO, SOLO en Open Ateliers#12. De 
meest rendabele gebouwen waren Lindenlei, Veeartsenijschool en Leopoldskazerne (vertegenwoordigde 
€16.000 op jaarbasis - niet meer in beheer sinds 01/01/19).  

We kenden een exponentiële groei over de afgelopen jaren, van 35 ateliers in beheer in 2004 naar 168 begin 
2018, die omgekeerd evenredig was aan de omvang van de toegekende subsidies. Met name de subsidie van de 
Provincie Oost-Vlaanderen nam stelselmatig af van €50.000€ in 2004 naar nog slechts €18.000 in 2018. Dit 
bedrag zal bovendien volledig wegvallen in 2020 wegens het verdwijnen van dit beleidsniveau voor cultuur. 
Hierdoor werden we in toenemende mate afhankelijk van eigen inkomsten uit verhuur. Het recente verlies van 
een reeks belangrijke panden doet het volume aan eigen inkomsten echter afnemen. De prognose voor de 
transfer in middelen van gebouwen naar werking voor 2019 omvat een daling van €9.000, nadien volgt 
nogmaals een daling van 10.000€. In de meerjarenbegroting wordt daarbij uitgegaan van een behoud van de 
Lindenlei en de Veeartsenijschool voor de komende periode, en een aantal nieuwe panden die nog gevonden 
moeten worden. Gezien de uitdagingen waar we momenteel mee worden geconfronteerd in de zoektocht naar 
gebouwen zijn dit dus onzekere inkomsten. 
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Wanneer we de netto inkomsten per pand bekijken zien we grote verschillen. Enkel de panden waar relatief 
weinig of geen huur voor wordt betaald en die een zekere omvang hebben, kunnen wegen op de begroting met 
een netto inkomst van €10.000 tot €15.000 of meer bij enkele zeer grote panden. In de praktijk gaat het telkens 
om de panden van Stad Gent, sogent en het Gemeenschapsonderwijs.  

Het vastgoedaanbod van Stad Gent en sogent neemt echter gestaag af. In het algemeen is er steeds minder 
leegstand in de stad aanwezig en daarenboven kiest het beleid niet consistent voor een toewijzing in functie van 
het atelierbeleid. 

Bovendien hebben we steeds meer concurrentie van commerciële leegstandsbeheerders (vermarkting van de 
leegstandsmarkt) en kiest het stedelijk beleid voor tijdelijke invulling steeds meer voor projecten die vooral 
gewogen worden op merites als buurtgerichtheid en participatief, openbaar en sociaal karakter.  

Het is dan ook bijzonder onwaarschijnlijk dat NUCLEO haar werking op deze manier zal kunnen blijven 
financieren. De transfer van gebouwen naar werking, in 2018 nog goed voor een werkingsbudget van €108.000, 
zal maw langzaam opdrogen. We worden hierdoor gedwongen om ons financieringsmodel te herbekijken. 

 

3.1.2 Subsidie werking 

A. Stad Gent: €85.000 ofwel 24%  

Deze werkingsmiddelen komen uit de reguliere middelen voor cultuur van de Stad Gent. Het bedrag werd aan 
het begin van vorige legislatuur vastgelegd op €85.000. Dit vertegenwoordigt 24% van de totale inkomsten. 

Onze werking is echter op vele vlakken niet meer vergelijkbaar die van met 2013: het aantal ateliers in beheer is 
exponentieel gegroeid van 96 in 2013 naar 155 begin 2019. Uiteraard brengt dit een substantieel hogere 
werkdruk met zich mee. Ook het fluctuerende aanbod van panden en de constante zoektocht om het 
atelierbestand op peil te houden leggen een grote druk op de organisatie. Daarnaast is de werking stelselmatig 
geprofessionaliseerd en uitgebouwd. 

 

Algemeen gesproken is het ook zo dat werkingssubsidies over de laatste legislatuur niet werden geïndexeerd, 
terwijl werkingskosten en personeelskosten natuurlijk wel stelselmatig indexeren. De gemiddelde index bedraagt 
1,4% per jaar; kosten aan de uitbating van gebouwen indexeren zelfs met een gemiddelde van 2,53%. (De 
werkingskost in onderstaande grafiek vertoont een getrapte curve wegens de tweejaarlijkse organisatie van Open 
Ateliers.) 
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B. Provincie Oost-Vlaanderen - transitiereglement: €18.000 ofwel 5%, uitdovend 

De Provincie Oost-Vlaanderen kende vanaf 2004 jaarlijks €50.000 werkingsmiddelen toe. Dit bedrag nam 
stelselmatig af. 

De middelen voor cultuur van de Provincie doofden uit in 2018 en werden naar de Vlaamse Gemeenschap 
overgeheveld in het transitiereglement. Dit voorziet slechts tot eind 2019 in €18.000 werkingsmiddelen op 
jaarbasis voor de atelierwerking van NUCLEO, zoals in 2014 voorzien in een nominatim subsidie van de 
Provincie Oost-Vlaanderen.  

 

C. Vlaamse Gemeenschap Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid 

Vanaf 2020 wordt overgeschakeld op het decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid. Voor de structurele werking van 
NUCLEO liggen hier helaas geen mogelijkheden: het atelierbeleid wordt als een lokale aangelegenheid 
beschouwd. De werking van BLANCO ligt in het verlengde hiervan aangezien onze platformfunctie zich richt 
op de residenten van NUCLEO. Bovendien worden enkel aanvragen voor projecten, en niet voor het geheel van 
de werking of voor structurele onderdelen ervan aanvaard in het kader van het nieuw decreet. 

Wanneer we de prognose van onze kosten uitzetten tegen de werkingsmiddelen, waarbij de subsidie van Stad 
Gent ongewijzigd blijft en de subsidie van het transitiereglement uitdooft, ziet dit er als volgt uit. 
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D. Vlaamse Gemeenschap – Kunstendecreet 

Het atelierbeleid wordt door de Vlaamse Gemeenschap als een lokale verantwoordelijkheid beschouwd, en de 
faciliterende werking van BLANCO ligt in het verlengde hiervan, wat betekent dat we hiervoor sowieso niet 
gesubsidieerd kunnen worden binnen het Kunstendecreet. 

 

 

3.2 Investeringssubsidie infrastructuur 

A. Jaarlijkse investeringssubsidie Stad Gent: €40.000  

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 werd 
dit verlaagd naar €40.000 per jaar. Deze middelen zijn onontbeerlijk om nieuwe panden in beheer gebruiksklaar 
te kunnen maken als kunstenaarsateliers aangezien we permanent op zoek moeten naar tijdelijke panden. Ter 
referentie: de werken in de Lindenlei bedroegen in 2010 om en bij €150.000, de Veeartsenijschool kostte in 
2016 €120.000. 

In 2017 gaven we reeds een bedrag uit van €2.040,29, als prefinanciering op de subsidie van 2018. Het 
resterende renovatiebudget van 2018 bedroeg hierdoor €37.959,71. Dit bedrag werd geprovisioneerd in onze 
balans op het rekeningnummer 130100. 

In 2018 vertegenwoordigde het onderhoud aan de panden in beheer en de landmeter voor de Achterstraat een 
bedrag van 8.756,32 €. We rekenen deze kosten niet af op de investeringssubsidie, en vrijwaren zo een 
maximaal investeringsbudget voor nieuwe panden in 2019. 

In de periode eind 2018 begin 2019 verloren we immers een aantal locaties in beheer, en daarmee 16 atelier voor 
18 kunstenaars: eind september 2018 Churchillplein met vier ateliers voor vijf kunstenaars en eind december 
2018 Blok E van de Leopoldskazerne met 12 ateliers voor 13 kunstenaars. Het vertrek uit de Onderstraat kon 
worden uitgesteld naar eind juli 2019 en vertegenwoordigt nogmaals een verlies van 13 ateliers voor 16 
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kunstenaars. 

In oktober 2018 startte reeds het onderzoek het gebouw ‘G43’ - naast de vleugel van de Veeartsenijschool die 
we reeds in gebruik hebben van het Gemeenschapsonderwijs sinds 2015- om te vormen tot een plek met 10 
individuele ateliers op de eerste verdieping en drie grote ruimtes op het gelijkvloers op een totale oppervlakte 
van 700 m2.  

We gaan ook verder moet ons onderzoek naar leegstaande bedrijfspanden en onderzoeken mogelijke 
investeringen in de panden in beheer ifv CO2 reductie en het drukken van EGW kosten. 

B. Eenmalige investeringssubsidie Stad Gent: €700.000  

Voor de aankoop van het pand in de Achterstraat werd een eenmalige investeringssubsidie van €700.000 
toegekend. De gesprekken met de eigenaar over de aankoop lopen momenteel nog. 

 

3.3 Een tevreden terugblik op 2018 

In het boekjaar 2018 noteren we een positief resultaat van €17.000. De oorzaken hiervan zijn uiteenlopend. 

Blok E van de Leopoldskazerne werd bijna een jaar langer in beheer gehouden dan initieel gevreesd, hetgeen een 
extra inkomst van ongeveer €15.000 betekende. 

In het algemeen was de uitbating van gebouwen in beheer minder duur dan verwacht, oa dankzij een zachte 
winter. Sowieso is het complex om voor panden die slechts voor korte tijd in gebruik zijn een correcte begroting 
qua energiekosten te maken, en zijn we hier steeds voorzichtig mee. 

Qua personeelskosten waren een aantal verschuivingen. Marjoleine Maes en Danielle van Zuijlen werden 
gedeeltelijk overgebracht naar het team van Kunsthal Gent. Voor hun prestaties werden de kosten 
doorgefactureerd tot eind 2018; vanaf 1 januari 2019 traden zij effectief in dienst van Kunsthal. In de 
tussenliggende periode werd tijdelijke ondersteuning voor het team voorzien, die echter lager lag in kosten. 

Wat betreft BLANCO konden een aantal projecten in de publieke ruimte tijdelijk niet doorgaan, hetgeen ook 
minder productiekosten betekende. Concreet ging het om de medelingskastjes aan het stadhuis (wegens 
instortende schouw) en de muur in de Tweebruggenstraat (wegens stelling ervoor ifv dakwerken). 

Tenslotte hebben de extreem hoge werkdruk in 2018, en de focus en investering in projecten zoals Achterstraat, 
Kunsthal Gent en NEST, ervoor gezorgd dat een aantal zaken niet gerealiseerd konden worden, zoals het 
inschakelen van een freelancer gebouwen. 

Er is in 2018 met andere woorden heel hard gewerkt om een mooi resultaat te kunnen neerzetten. Voor een 
gedetailleerd financieel verslag verwijzen we naar balans en resultatenrekening in bijlage, alsook naar onze 
eigen analytische samenvatting van de jaarrekening. 

 

3.4 Een bezorgde vooruitblik op 2019 en verder 

De trends zijn duidelijk en werden hiervoor reeds aangehaald. Toch stippen we hier nog de belangrijkste trends – 
die op elkaar inhaken – nog eens aan: 
- afname of stagnering van de subsidie; extra bedreiging: uitdoven van het transitiereglement 
- groeiende afhankelijkheid van huurinkomsten 
- sterke afhankelijkheid van een beperkt aantal rendabele, maar volatiele panden 
- afnemend vastgoedaanbod vanuit Stad Gent en sogent 
- steeds minder leegstand in Gent 
- vermarkting van de leegstandsmarkt 
- huidige beleidsmatige keuzes voor tijdelijke leegstandsinvulling 

 In 2019 wordt een begroting ingediend waar gemikt wordt op een beperking van het verlies tot €12.500. Maar 
de trend zet zich door in 2020: het tekort zal dan verder vergroten, waarbij ook het financiële risico toeneemt 
gezien de werking meer en meer afhankelijk is van volatiele huurinkomsten (gezien volatiele panden). 

In 2020 vergroot het financieel probleem bovendien nogmaals wegens het wegvallen van de subsidie van de 
Vlaamse Gemeenschap vanuit het transitiereglement (€18.000 per jaar). Wanneer we ook nog de stijgende 
personeelskost in rekening nemen die noodzakelijk is om de toenemende (werk)druk op de organisatie op te 
vangen bedraagt het tekort bijna €60.000 per jaar. 
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Onafhankelijk van de realisatie van het project “ateliers in het Azaleapark” stellen we in onze 
meerjarenbegroting dus vast dat we vanaf werkingsjaar 2020 op zoek moeten gaan naar €57.000 extra 
inkomsten. (zie bijlage) 

 

 

 

 

 

Oorzaken van het tekort in de meerjarenbegroting vanaf 2020: 
 
● wegvallen van €18.000 structurele werkingssubsidie van de provincie (transitiereglement dooft uit). Er 
zijn hiervoor geen mogelijkheden binnen de verschillende subsidielijnen op Vlaams niveau (Kunstendecreet 
noch Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid), dus wenden we ons hiervoor tot Stad Gent 
● €14.200 voorspelde daling balans gebouwen 2020 tov 2018 owv verlies panden 
● €45.000 stijgende personeelskost tov begin vorige legislatuur (2013) 
oorzaken: indexering, stijging anciënniteit, werking exponentieel gegroeid en geprofessionaliseerd 
Hiervan vangen we sindsdien 20.200€ op met eigen middelen, het resterende tekort voor 2020 bedraagt 
24.800€. 

Onze werking is op vele vlakken niet meer vergelijkbaar die van met 2013: het aantal ateliers in beheer is 
exponentieel gegroeid van 96 in 2013 naar 155 in 2019. Uiteraard brengt dit een substantieel hogere 
werkdruk met zich mee. Ook het fluctuerende aanbod van panden en de constante zoektocht om het 
atelierbestand op peil te houden leggen een grote druk op de organisatie. Daarnaast is de werking stelselmatig 
geprofessionaliseerd en uitgebouwd. Qua personeelsbezetting is drie VTE een noodzakelijke basis voor onze 
stedelijke werking. Om in de toekomst het atelierbeleid in Gent even ambitieus waar te maken, is het 
noodzakelijk dat het personeelsbestand minstens gehandhaafd kan worden. We zoeken dus naar middelen om dit 
te kunnen realiseren. 

Algemeen gesproken is het ook zo dat werkingssubsidies over de laatste legislatuur niet werden geïndexeerd, 
terwijl werkingskosten natuurlijk wel stelselmatig indexeren. De gemiddelde index bedraagt 1,4% per jaar; 
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kosten aan de uitbating van gebouwen indexeren zelfs met een gemiddelde van 2,53%. 

Ten opzichte van 2013 evolueerden onze eigen inkomsten van €150.000 naar €250.000, een stijging met 2 / 3 
van het bedrag ofwel 67%.  

Het bedrag van eigen inkomsten dat we aanwenden voor de werking, los van de uitbating van panden, steeg van 
€47.500 naar €108.000 in 2018 en een voorziene 94.000€ voor 2020, een stijging van nagenoeg 100%. We 
leveren dus ook grote inspanningen met eigen middelen om de continuering van de werking mee te 
financieren, maar kunnen dit niet alleen. 

 

Naar duurzaamheid toe is het noodzakelijk om ons financieel beleid als volgt te heroriënteren: 
- meer tijdelijke leegstandsinvulling en huur voor de lange termijn om meer stabiliteit te verwerven 
- eigen vastgoed te verwerven (project ateliers in het Azaleapark) 
- €57.000 bijkomende subsidie verwerven om de werking duurzaam te financieren 
- nieuwe subsidiekanalen aanboren voor het realiseren van onze visie op een ondersteunend 
kunstenaarsbeleid (Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid) 

Helaas bevindt er zich voor onze structurele werking geen enkele mogelijkheid op het Vlaamse niveau, dat 
atelierbeleid beschouwt als een lokale verantwoordelijkheid. Ook het nieuw decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid 
biedt geen soelaas op het vlak van reguliere werkingsmiddelen. We zijn dus volledig aangewezen op onze eigen 
kracht en de ondersteuning van Stad Gent, die altijd sterk heeft geloofd in de meerwaarde van onze werking. We 
hebben dan ook alle vertrouwen in een goede samenwerking voor de toekomst. Zo kunnen we samen met Stad 
Gent blijven werken aan Gent, een stad van creatie waar kunstenaars thuis zijn. 
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MEMORANDUM	
GEMEENTERAADSVERKIEZING	2018	

	

GEEN	STAD	ZONDER	KUNST	

Zet	atelierbeleid	hoog	op	de	agenda	de	
komende	beleidsperiode,	kunstenaars	en	
de	stad	hebben	elkaar	nodig.	

Het	atelierbeleid	brengt	zuurstof	in	Gent	
als	creatieve	stad	van	morgen.	

	

	

	

	

NUCLEO	is	de	Gentse	atelierorganisatie,	die	in	2001	opgericht	werd	en	momenteel	167	kunstenaars	huisvest	
in	een	tiental	leegstaande	panden	in	Gent.	NUCLEO	staat	voor	het	creëren	en	aanbieden	van	betaalbare	en	
kwaliteitsvolle	ateliers	voor	zowel	debuterende	als	erkende	professionele	beeldende	kunstenaars.		

Cultuurproductie	veronderstelt	een	creatieve	ruimte,	figuurlijk	maar	ook	letterlijk,	de	ruimte	waar	kunst	en	
cultuur	geproduceerd	kan	worden.	En	daar	wringt	vaak	het	schoentje.	Veel	kunstenaars	ondervinden	
problemen	bij	het	zoeken	naar	een	degelijke	werkruimte.	De	financiële	positie	van	kunstenaars	is	in	de	regel	
fragiel:	hun	inkomen	is	niet	alleen	laag,	maar	ook	discontinu.	Daarom	werken	veel	kunstenaars	
noodgedwongen	thuis.	Dit	creëert	vaak	een	allerminst	veilige	situatie,	als	er	bijvoorbeeld	met	gevaarlijke	
producten	gewerkt	wordt,	en	zeker	als	er	ook	kleine	kinderen	wonen	zonder	dat	er	een	afgescheiden	
werkruimte	voorzien	is.	Daarenboven	geven	bijna	alle	kunstenaars	aan	dat	een	thuisatelier	een	
noodoplossing	is	en	ver	verwijderd	van	hun	ideaal.	

De	nood	aan	werkruimte	voor	beeldende	kunstenaars	blijft	zeer	groot.	De	tijdelijkheid	van	de	panden	in	
beheer	betekent	dat	NUCLEO	permanent	op	zoek	moet	naar	bijkomende	gebouwen.	Dit	maakt	het	
ontwikkelen	van	een	beleid	voor	de	lange	termijn	bijzonder	moeilijk	en	brengt	ons	op	financieel	vlak	in	een	
kwetsbare	positie:	aangezien	de	werking	voor	70%	gedragen	worden	met	eigen	inkomsten	uit	
atelierverhuur	tov	30%	subsidie,	kan	het	simultane	verlies	van	enkele	panden	het	geheel	van	onze	werking	
in	het	gedrang	brengen.	

Verder	ontwaren	we	een	aantal	tendensen	die	een	bedreiging	vormen	voor	onze	werking.	Overheden	
werken	steeds	vaker	samen	met	commerciële	leegstandsbeheerders,	zonder	een	beleidsmatige	keuze	te	
maken	voor	organisaties	met	maatschappelijke	doeleinden	zoals	het	atelierbeleid.	Ook	wordt	tijdelijke	
invulling	door	het	sociaal-culturele	veld	al	te	vaak	vanuit	een	eenduidig	kader	benaderd,	waarbij	het	
openbaar	karakter,	de	buurtgerichtheid	en	participatieve	karakter	al	snel	als	voornaamste	of	zelfs	enige	
maatstaf	worden	gehanteerd.	Kunstenaars	worden	hier	hoogstens	als	een	“middel	tot”	beschouwd;	er	
dreigt	een	reëel	gevaar	van	instrumentalisering.	

Atelierbeleid	raakt	aan	verschillende	beleidsdomeinen:	cultuur,	stadsontwikkeling,	leegstandsbeleid,	maar	
o.a.	ook	aan	onderwijs,	jeugd,	sociale	economie.	Het	ontbreken	van	een	overkoepelende	visie	en	
geïntegreerd	beleid	ontneemt	ons	kansen	op	het	vlak	van	gebouwenbeheer	en	financiering.	

Tenslotte	ontwikken	we	binnen	onze	werking	een	aantal	nieuwe	beleidslijnen	om	kunstenaars	nog	beter	te	
ondersteunen	in	hun	ontwikkeling.	Voorbeelden	hiervan	zijn	de	platformfunctie	BLANCO	die	een	venster	
biedt	op	het	werk	van	de	bij	NUCLEO	residerende	kunstenaars,	de	kunstenaarsresidenties	SOLO	ism	andere	
Vlaamse	atelierorganisaties	Studio	Start,	Cas-co	en	Vonk	en	de	concessie	voor	de	exploitatie	van	Kunsthal	
Gent	in	het	Caermersklooster	als	ontwikkelings-	en	tentoonstellingsplek	voor	beeldende	kunsten,	in	
partnerschap	met	Smoke	&	Dust	vzw.	

Het	ontbreken	van	subsidiemogelijkheden	voor	het	atelierbeleid	op	Vlaamse	niveau,	het	wegvallen	het	
provinciale	cultuurbeleid,	de	overgang	naar	het	Decreet	Bovenlokaal	Cultuurbeleid	en	het	afstemmen	
hiervan	op	het	stedelijke	cultuurbeleid	vormt	een	stevige	uitdaging	voor	de	toekomst.		



Vanuit	al	deze	observaties	formuleren	we	graag	volgende	beleidsadviezen	aan	stad	Gent.	

NUCLEO	ijvert	voor:	

1. valorisatie	van	onze	atelierwerking	en	ervaring	op	vlak	van	tijdelijke	leegstandsinvulling	via	het	
vrijmaken	van	bijkomende	middelen	voor	het	ondersteunen	en	uitbouwen	van	het	atelierbeleid	

	

2. aankoop	van	een	pand	om	de	toekomst	van	het	atelierbeleid	te	verzekeren	

	

3. leegstaande	gebouwen	van	stad	Gent:	geen	samenwerking	met	commerciële	
leegstandsbeheerders	maar	toewijzing	aan	organisaties	met	een	maatschappelijk	doel,	
waaronder	atelierorganisaties,	in	het	kader	van	een	structureel	partnerschap	met	Dienst	
Vastgoedbeheer	

	

4. het	vrijwaren	van	artistieke	ruimte	binnen	tijdelijke	invullingen:	een	meervoudige	benadering	
van	tijdelijke	invulling,	waarbij	ook	de	nood	aan	en	het	bestaansrecht	van	kunstenaarsateliers	
erkend	wordt,	bijvoorbeeld	(zoals	in	Amsterdam	reeds	gebeurt)1	via	een	verplicht	minimum	
percentage	aan	ateliers	binnen	iedere	tijdelijke	invulling	in	het	kader	van	het	Fonds	Tijdelijke	
invulling,	of	via	de	keuze	om	bepaalde	leegstaande	panden	te	vrijwaren	voor	het	atelierbeleid	

	

5. pandeneigenaars	stimuleren	tot	het	toelaten	van	tijdelijke	invulling	via	het	strikter	innen	van	
leegstandsheffing,	het	actief	communiceren	over	alternatieven	zoals	het	atelierbeleid	en	het	
creëren	van	incentives		

	

6. informatie	van	het	leegstandsregister	met	inbegrip	van	eigenaarsgegevens	beschikbaar	maken	
voor	organisaties	die	vanuit	een	maatschappelijk	doel	een	werking	uitbouwen	in	het	veld	van	
leegstandsbeheer,	zoals	atelierorganisaties	

	

7. transversale	inbedding	van	atelierbeleid	in	het	stedelijk	beleid:	een	integratie	van	consequente	
keuzes	op	het	niveau	van	cultuur,	vastgoedbeheer,	leegstandsbeleid,	jeugd,	onderwijs,	
economie	en	toerisme	

	

8. afstemming	van	een	lokaal,	bovenlokaal	en	Vlaams	beleid	op	het	vlak	van	atelierbeleid	en	
ondersteunend	kunstenaarsbeleid	om	structurele	onderfinanciering	om	te	buigen	

	

9. een	kritisch	beleid	op	het	vlak	van	stadsontwikkeling,	waarbij	gentrificatie	met	de	nodige	
omzichtigheid	wordt	benaderd	en	artistieke	creatieruimte	meegenomen	wordt	als	noodzakelijk	
element	binnen	de	toekomstige	ontwikkeling	van	het	stedelijk	weefsel	(vb	via	een	wettelijk	
kader	rond	vrijwaren	van	creatieruimte	in	stadsontwikkelingsprojecten)2	

	

																																																								
1	Het	internationaal	gerenommeerde	broedplaatsenbeleid	in	Amsterdam	verplicht	initiatiefnemers	tot	een	minimum	van	40%	
kunstenaarsateliers	tov	de	totale	oppervlakte.	Voorwaarde	hiervoor	is	een	CAWA	toetsing:	https://www.amsterdam.nl/kunst-
cultuur/ateliers/voorwaarden-toetsing/		
2	https://www.kunsten.be/kalender/4133-workshop-pilootprojecten-kunst-in-opdracht-4-hoe-vrijwaar-je-een-plaats-voor-kunst-
binnen-stadsontwikkeling		
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"

NUCLEO is een organisatie die met steun van Stad Gent en de Vlaamse Gemeenschap kwaliteitsvolle en betaalbare atelierruimte biedt aan
professionele beeldende kunstenaars. NUCLEO heeft vier vaste medewerkers in dienst (samen goed voor 2,8 VTE) en herbergt momenteel
170 kunstenaars in 10 panden verspreid over de stad.

'Je houdt een stad levendig als je ook in staat bent kunstenaars in je
stad te houden'
06/10/18 om 16:31 - Bijgewerkt om 16:38

Om de twee jaar organiseert NUCLEO vzw Open Ateliers. Zondag 7 oktober gooien Gentse beeldende kunstenaars hun deuren
wagenwijd open om het publiek een intieme kijk te gunnen in hun werkplek. Een gesprek met Marjoleine Maes, coördinator van
NUCLEO, over de atelierwerking en de belangrijkste uitdagingen voor de toekomst.

Een van de ateliers die NUCLEO beheert. © Eveliene Deraedt

Stel: ik ben een beeldend kunstenaar die net in Gent aanspoelt, op zoek naar een betaalbaar atelier. Mensen raden me
aan om eens bij jullie aan te kloppen. Wat gebeurt er dan?
MARJOLEINE MAES:Kunstenaars die via ons een atelier willen huren, moeten zich registreren via onze website. Het eerste wat ze moeten
doen, is een anonieme vragenlijst invullen die peilt naar de nood aan werkruimte bij beeldende kunstenaars. Met die cijfers hebben we
continue bevestiging dat we als organisatie aan een reële nood beantwoorden.

Vervolgens kan de kunstenaar heel concreet aangeven wat voor ruimte hij of zij zoekt. We zijn er vooral voor beeldende kunstenaars, al
komt er ook al eens een schrijver of een kunstenorganisatie bij ons terecht. De kunstenaar dient dan een dossier in, met ook
beeldmateriaal van het werk, een toelichting om het werk te kaderen, een artistiek cv en een motivatie voor zijn of haar aanvraag.

Wat je niet mag vergeten, is dat kunstenaars over het algemeen een Znancieel kwetsbare groep zijn.

Dat dossier gaat naar onze toewijzingscommissie; daarin zetelt minstens één professionele kunstenaar, en verder zitten daar ook mensen
in die gelinkt zijn aan LUCA en KASK, omdat die een goed zicht hebben op de uitstroom van jonge kunstenaars uit het onderwijs. De
kwaliteit van het werk, professionaliteit van de praktijk en ambitie en motivatie van de aanvrager zijn van doorslaggevend belang bij hun
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beoordeling. Vervolgens beginnen we te puzzelen om voor de kunstenaar een match te vinden met de op dat moment beschikbare
ruimtes. Soms kunnen we mensen onmiddellijk aan werkruimte helpen, vaker belanden ze toch wel even op een wachtlijst.

Dat de stad steeds duurder wordt: we klagen er collectief steen en been over. Voor kunstenaars is het helemaal niet
evident om huur op te hoesten voor een woning én een atelier.
MAES:Betaalbaarheid staat inderdaad met stip op één als reden waarom mensen bij ons aankloppen. Wij verhuren ons kleinste,
goedkoopste atelier voor 50 euro per maand, ons grootste atelier - dat momenteel gebruikt wordt door twee personen - is 360 euro per
maand.

Die prijzen zijn dan wel inclusief de nutsvoorzieningen en in sommige gebouwen ook inclusief internet. Er zijn ook nog grotere ruimtes die
gebruikt worden als deelatelier door vijf tot veertien personen.

Een van de ateliers die NUCLEO beheert. © Eveliene Deraedt

Wat je niet mag vergeten, is dat kunstenaars over het algemeen een Znancieel kwetsbare groep zijn. Als een kunstenaar ons komt vertellen
dat het Znancieel te krap wordt en dat hij zich zijn atelier niet meer kan veroorloven, willen we het ook mogelijk maken dat die snel weg kan
door middel van bijvoorbeeld korte opzegtermijnen. Of als ze een buitenlandse residentie aangeboden krijgen: dan durven we uitzonderlijk
toestaan dat er tijdelijk iemand anders ingaat, zodat ze de kost niet hoeven te dragen, maar zodat ze hun atelier ook niet kwijt zijn als ze
terugkomen.

Ik mocht in het kader van een interview ooit op bezoek in het atelier van Luc Tuymans, dat hij toen net nieuw had laten
bouwen. Het had drie keer de oppervlakte van mijn toenmalig appartement. Dat is dan wel de andere kant van het
spectrum...
MAES:Of Michaël Borremans, die voor zichzelf een kerk koopt om in te werken. En Wim Delvoye koopt een kasteel. Dat schept natuurlijk
een vertekend beeld; de dagelijkse realiteit van veel beeldende kunstenaars is heel anders. Vraag aan tien kunstenaars wat ze het liefst
zouden doen: een atelier via NUCLEO huren of een eigen ruimte kopen of bouwen: natuurlijk kiezen ze bijna allemaal dat laatste.

Maar het inkomstenmodel binnen de beeldende kunsten is nu eenmaal niet van die aard dat de meeste dat kunnen, en al zeker niet aan het
begin van hun artistieke carrière. Binnen de groep professionele beeldende kunstenaars heb je een heel klein segment dat tot de
internationale top behoort en navenante bedragen verdient, maar in totaliteit kan slechts 5 tot 11 procent (afhankelijk van welk onderzoek
je bekijkt) van de inkomsten van hun artistieke praktijk leven. Om maar te duiden dat een werking als de onze wel degelijk broodnodig is.

Sommige ateliers huizen op historische locaties, zoals hier in het Begijnhof Onze-Lieve-Vrouw ter Hoyen. Zorgt dat niet
voor ernstige beperkingen in wat de kunstenaars mogen doen in de werkruimtes?
MAES:De gebouwen in het Begijnhof zijn UNESCO-werelderfgoed; ze mogen hier dus inderdaad zeker niet zomaar een gat in een muur
slaan. En de site heeft nog andere beperkingen: je mag hier niet parkeren, de rust moet worden gerespecteerd... Zo hebben we van elk van
onze gebouwen wel een speciaal huisreglement waar dat soort speciZcaties instaan. Mede op basis daarvan moeten we soms beslissen
dat een bepaald atelier niet geschikt is voor een bepaalde kunstenaar. Een concreet voorbeeld: je gaat een beeldhouwer die met loodzwaar
gerief werkt niet op een derde verdieping steken in een gebouw waar enkel een trap is. Af en toe lezen we in een aanvraagdossier van een
kunstenaar: 'Ik zou graag een atelier huren bij NUCLEO, want dan kan ik dat tenminste eens echt goed trashen.' (lacht) Dat is dus niet de
bedoeling.
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Een van de ateliers die NUCLEO beheert. © Eveliene Deraedt

Krijgen jullie meer aanvragen dan er ruimtes ter beschikking zijn?
MAES:Sowieso. Bovendien verliezen we voortdurend gebouwen. Af en toe kan het gebeuren dat onze wachtlijst ineens 'opgelost' geraakt,
wanneer we een grote nieuwe plek bij vinden. De Lindelei-site is zo'n voorbeeld, daar konden veertig kunstenaars in één klap terecht. Maar
meestal komen we gebouwen tekort.

Gebouwen verliezen, weer nieuwe gebouwen bij zoeken: zorgt zo'n nooit aXatende 'gebouwenpuzzelarij' niet voor
voortdurende kopzorgen?
MAES:Helaas wel. Ik schets even de huidige realiteit. Momenteel bieden we onderdak aan 170 kunstenaars. Eind september verliezen we
onze ateliers aan het Churchillplein: vier ateliers. Het appartementsblok wordt daar gerenoveerd. Eind dit jaar zijn we de Leopoldskazerne
kwijt: twaalf ateliers. Provincie Oost-Vlaanderen plant er werken. Eind maart wordt het gebouw in de Onderstraat, waar we nu dertien
ateliers hebben, verkocht. We werken hard om voor deze kunstenaars een oplossing te voorzien. Al onze gebouwen zijn tijdelijke
leegstandsinvullingen: de ateliers worden er tijdelijk in ondergebracht in afwachting van de deZnitieve bestemming van het gebouw of de
site.

Op sommige plekken, zoals hier in het Begijnhof, kunnen we er vrij gerust in zijn: omdat dit erfgoed is, gaat die ontwikkeling zo traag dat
we jaren kunnen blijven. Op andere plekken is de situatie helaas onvoorspelbaar. Dat is complex en belastend voor ons als organisatie, en
het betekent ook een constante verhuiscarrousel voor de kunstenaars zelf, waar ook voor hen veel tijd en energie in kruipt.

Stel je voor dat we op korte tijd eens meerdere grotere gebouwen tegelijkertijd verliezen: we zijn dermate kwetsbaar dat we dan

over de kop zouden kunnen gaan. Ideaal kan je dat niet noemen.

Bovendien is er ook op zakelijk niveau een zeer gevaarlijk kantje aan die hele situatie. Op dit moment draait onze werking voor 70 procent
op onze huurinkomsten en voor 30 procent op subsidies. Klinkt mooi, maar mede door die voortdurende 'puzzelarij', moeten we trekken,
sleuren en keihard werken om genoeg ruimtes, genoeg middelen, genoeg omkadering voor de kunstenaars te kunnen blijven voorzien. Stel
je voor dat we op korte tijd eens meerdere grotere gebouwen tegelijkertijd verliezen: we zijn dermate kwetsbaar dat we dan over de kop
zouden kunnen gaan. Ideaal kan je dat niet noemen. Vandaar dat we naar onze overheidspartners al lang vragende partij zijn om ons te
helpen om een eigen gebouw te verwerven, een structurele ankerplek waar we al minstens een minimum aan permanente ateliers en een
vast huurinkomen uit zouden kunnen halen. Maar het moet ook verder gaan dan dat. Want hoewel zo'n plek inderdaad zou betekenen dat
we wat steviger in onze schoenen kunnen staan, kunnen daar in het beste geval 30 of 40 kunstenaars terecht... Maar we hebben er 170!
Naast de nood aan een eigen plek, blijven we dus ook hameren op de noodzaak van een structureel gedragen atelierbeleid.

Hoe ziet zo'n atelierbeleid er in een ideale wereld uit?
MAES:Momenteel krijgen we steun van het departement Cultuur van de stad, waar we nauw mee samenwerken, maar eigenlijk opereren
we breder dan louter in het cultuurveld. In een ideale wereld wordt onze werking gedragen en structureel ondersteund door een
geïntegreerd beleid vanuit cultuur, vastgoedbeheer én facility management, maar ook door bijvoorbeeld het departement jeugd, de dienst
economie, de dienst toerisme...

Vaak wordt in de eerste plaats gedacht aan resultaten op korte termijn of aan de directe gevolgen op het vlak van het voorkomen van
leegstand, maar beschouwt men het maatschappelijk doel dat de ondersteuning van kunstenaars inhoudt onvoldoende als meerwaarde
op zich.

De afgelopen jaren zijn er steeds meer commerciële leegstandbeheerders bijgekomen. Die argumenteren naar lokale overheden dat zij ook
kunstenaars huisvesten, terwijl de ondersteunende werking van de atelierorganisaties natuurlijk in scherp contrast staat met het
winstoogmerk van zulke leegstandbeheerders. Waarom? Omdat wij de 'over5ow'van het huurgeld dat we innen voor onze ateliers integraal
laten terugvloeien naar de ondersteuning van diezelfde kunstenaars! De aanwending van de huurgelden dient bij NUCLEO een
maatschappelijk doel, geen commercieel. We zijn er niet om winst te maken op de kap van de kunstenaars, met andere woorden. Dat
verschil wordt bij sommige overheidsdiensten soms wat uit het oog verloren.
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Daarnaast is er de afgelopen jaren ook een trend om tijdelijke leegstand in te vullen met projecten die je onder de noemer wijkgericht,
participatief, burgerinitiatieven, commons, en soms zelfs deels zelfbedruipend kan vatten. Geweldige projecten zoals DOK en NEST in de
oude bibliotheek, waar we als organisatie volledig achter staan en ook aan meewerken. Maar zelf passen we niet onder die paraplu, en
onze kunstenaars ook niet. Die zitten nu eenmaal in een ander segment. Zij hebben een atelier nodig om te creëren en dat creatieproces is
niet noodzakelijk openbaar, wijkgericht of participatief. Je zit dus met een gegeven waar je als stad niet zo heel erg mee kan uitpakken,
maar dat maakt het niet minder noodzakelijk. Je kan je stad

pas levendig houden, je identiteit als creatieve plek maar behouden als je ook in staat bent om kunstenaars in je stad te houden. Dat doe je
natuurlijk beleidsmatig op verschillende manieren, maar betaalbare ateliers vormen daar een belangrijk onderdeel van. Op het moment dat
kunstenaars geen plek meer vinden waar ze in alle rust aan hun oeuvre kunnen werken, zijn ze weg. Resultaat: verschraling. Die 
sense of urgencywillen we nadrukkelijk blijven meegeven aan onze overheidspartners.

Liggen er op Vlaams niveau geen oplossingen? Nu lijkt het vooral af te hangen van de goodwillgoodwill en de middelen van
stadsbesturen of er al dan niet een atelierbeleid voor lokale kunstenaars is.
MAES:Om die reden hebben we UFO opgericht, een samenwerking met vier andere stedelijke atelierorganisaties in Vlaanderen. Samen
met hen willen we op Vlaams niveau ijveren voor het vrijwaren van ruimte voor artistieke creatie in een stedelijke context. We zullen de
nood aan een geïntegreerd beleid ook daar aankaarten en het gesprek aangaan. Het beheer van de atelierruimtes zelf; dat lijkt me sowieso
een lokale aangelegenheid, waarvoor een geïntegreerd stedelijk beleid noodzakelijk is. Maar bepaalde bevoegdheden bevinden zich op
gemeenschaps- of zelfs federaal niveau, waardoor ook daar de verschillende beleidsdomeinen betrokken moeten worden. Wat de
omkaderende ondersteuning voor kunstenaars betreft hopen we ook op mogelijkheden bij het decreet bovenlokale cultuurwerking of het
Kunstendecreet. Al blijft de stedelijke ondersteuning ook daarvoor broodnodig.

Een van de ateliers die NUCLEO beheert. © Eveliene Deraedt

Veel stevige gesprekken met de overheid voor de boeg, maar jullie gaan er hopelijk nog steeds met volle goesting voor?
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MAES:Absoluut. De afwisseling en het contact met de kunstenaars zorgen ook dat we veel voldoening halen uit ons werk. Tijdens Open
Ateliers krijgen de bezoekers voor één dag een inkijk in het kunstenaarsbestaan, maar bij ons op bureau komen kunstenaars het hele jaar
door binnenvallen. Af en toe om hun beklag te doen over iets - de chauffage is uitgevallen, te luide muziek bij de buurman - maar
doorgaans om plezantere redenen. Dan nodigen ze ons uit voor de opening van hun tentoonstelling, of komen ze vertellen dat er interesse
is in hun werk, of dat ze een uitnodiging kregen voor een residentie... Of iemand passeerde de bakker en vond het een goed idee om ons op
taart te trakteren.

Natuurlijk is het ook extra Zjn als een van de kunstenaars het nationaal of internationaal goed begint te doen, maar wat er voor ons vooral
toe doet, is dat de cirkel rond blijft. Dat we door het aanbod van betaalbare ateliers en een waaier aan ondersteuning mee dingen mogelijk
maken, waardoor het voor de kunstenaars zelf interessanter is om in deze stad te blijven. Uiteindelijk is dat waar het allemaal echt om
draait.

Tijdens de 12de editie van NUCLEO's Open Ateliers tonen 160 kunstenaars hun atelier, verspreid over 8 gebouwen op 5 locaties in Gent. Open Ateliers biedt de nieuwsgierige bezoeker een blik achter de schermen. Deuren die
anders gesloten blijven, zwaaien voor één dag wagenwijd open. Hier vindt u een overzicht van de locaties en deelnemende kunstenaars. (https://www.nucleo.be/nieuws/detail/nl/224?
utm_medium=email&utm_campaign=persbericht%20-%20NUCLEO%20presenteert%20Open%20Ateliers%2012%20GENT&utm_content=persbericht%20-
%20NUCLEO%20presenteert%20Open%20Ateliers%2012%20GENT+CID_fd793cf7478202f6dbffde5476a3c0b2&utm_source=Newsletter&utm_term=overzicht%20van%20de%20deelnemende%20kunstenaars%20per%20gebouw)





AGENDA BLANCO 2018 
 
 
1. DE RUIMTE – initiatieven van kunstenaars 
E= Expo / T=Try-out / P=Performance  
 
#90 – 11/01 – 14/01: Thomas Peeters: Builder Building a Building (A Work in Progress) — T 
#91 – 26/01 – 28/01: Klaas Op de Beéck & Simon Verougstraete: Schilder Schildert Schilder — E 
#92 – 03/02 – 12/02: StepH Gildemyn: Noli mi tangere #ittakestwototango — E 
#93 – 22/02 – 04/03: Free Pectoor & Winnie Bauwens: CHILDWOOD — E 
#94 – 09/03 – 14/03: Ines Claus & Mert Sen (bebe books): Palmeira — E 
#95 – 22/03 – 25/03: Pirò Pallaghy, Irja Syvertsen & co: Light and heavy — E 
#96 – 27/03 – 10/04: Joost Pauwaert & Stephanie Van de Velde: 13 years of hysteria — E 
#97 – 11/04 – 17/04: Jan Delestinne: try-out performance & proefopstelling IX — T 
#98 – 18/04 – 30/04: Nathan De Corte: I thought i was doing something. But really i was doing 
nothing. — E 
#99 – 01/05 – 15/05: Various Artists: RAW SAUCE  — E 
#100 – 16/05 – 28/05: Bert Joostens: Kwinkslag — E 
#101 – 29/05 – 11/06: groepsexpo (curatoren Free Pectoor @ Brantt): ON THE MOVE — E 
#102 – 12/06 – 25/06: Ritsart Gobyn: CNG 36 — E 
#103 – 16/06 – 11/07: Conrad Willems: Construct - Deconstruct — E 
#104 – 13/07 – 27/07: Naomi kerkhove — T 
#105 – 30/07 – 12/08: groepstentoonstelling: De School Van Heeschvelde — E 
#106 – 13/08 – 27/08: Nicoline Van Stapele: Minor Swing — E 
#107 – 28/08 – 09/09: Olivier Goethals: Nowhere Here Now — E 
#108 – 10/09 – 16/09: Bart Spitaels: Stroom — E 
#109 – 17/09 – 01/10: Ann Decaestecker & Mathilde Strijdonk: in alle vroegte — E 
#110 – 02/10 – 09/10: Topo Copy: booklaunch: ‘manieren om te verzuchten’ — Gill V.E. — E 
 
07/10 – 07/10: OPEN ATELIERS #12 
 
#111 – 10/10 – 14/10: Frank Depoorter — T 
 
15/10 – 15/10: Infosessie kunstkoopregeling  
 
#112 – 16/10 – 29/10: Jan Delestinne: Works on paper — E 
#113 – 29/10 – 30/10: Marion Beeck — T 
#114 – 30/10 – 13/11: Renee Pevernagie: Outside of time — E 
#115 – 14/11 – 18/11: Elke Desutter: CENSORmeTHIS — E 
#116 – 19/11 – 25/11: Eddy De Buf: Nine paintings, 3 frames — E 
#117 – 26/11 – 02/12: Emma Mortier, Neel De Bruycker, Nicolas Bal, Idris Sevenans: strøndjütter — E 
#118 – 03/12 – 17/12: Veerle Deforce, Jan De Wilde, Leen Caremans, Pieter Michiels, Els Martens, Els 
Vandenberghe, Stijn Van der Linden: mentormentor Fotoexpo Traject 02 — E/S 
#119 – 18/12 – 23/11: Saar De Buysere: in the frame of the artist in residence program — E 
#120 – 03/12 – 17/12: mentormentor - Fotoexpo Traject 02: Veerle Deforce, Jan De Wilde, Leen 
Caremans, Pieter Michiels, Els Martens, Els Vandenberghe, Stijn Van der Linden - S 
#121 – 18/12 – 23/12: Saar De Buysere - In the frame of the artist in residence program - P 
 
 
 



2. DE PROJECTWERKING – initiatieven vanuit BLANCO op locatie 
 

ð BLANCO DOK 
 
mei: David Colorfield and The Confetti’s — Bjorn Pauwels 
juni: Filet Pur, Lofzang Voor De Man — Shirley Villavicencio 
juli: Vormstudie voor klant 16 — Marijn Dionys 
augustus: Big Quiet Stone — Carla Besora 
september: Fata Morgana — Ines Claus 
 

ð BLANCO TWEEBRUGGEN 
 
18/05 – 15/03/2018: Ritsart Gobyn: Vanitas (dit project werd verlengd omdat er een stelling voor het 
gebouw geplaatst werd wegens dakwerken) 
15/03 – 15/08/2018: Lieven Lefere: Wall  
16/08 – XXX: Nora De Decker: Laquelle vous preferez 
 

ð BLANCO HOOGPOORT 
 

15/06/2017 – 08/02: Kristof Van Heeschvelde – Ik doe normaal gezien altijd mijn best (verlengd 
wegens plaatsing stelling owv beschadigde schouw stadhuis) 
08/02 – 08/05: Haider Jabbar – Cruelty as human behaviour 
09/05 – 09/08: Lore Smolders – Repeat steps 
10/08 – 12/11: Thomas Kuijpers – Live (Widescreen) 
13/11 – 13/02: Eline Vansteenkiste – Glassworks 
 

ð BLANCO SUBBACULTCHA!BE magazine – feat. artist  

Oktober 2018: Jan Laroy 
 

ð BLANCO NEST (t.b.c.) 
 

02/05: KROOK — Prière d’insérer I I Deux — Samira El Khadraoui — installatie / tumult fm 
25/07: NEST — |  | Hors champ - Heure bleue — Samira El Khadraoui — Performance 
 
 

ð BLANCO WEEKUP 
 

Schets #8 — 20/01 – 16/01 — Thijs Desmet 
Schets #9 — 31/01 – 06/02 — Steven Messiaen 
Schets #10 — 14/02 – 20/02 — Carlos Caballero   
Schets #11 — 28/02 – 06/03 — Shirley Villavicencio Pizango 
Schets #12 — 14/03 – 20/03 — Joris Theys 
Schets #13 — 28/03 – 03/04 — Hilde Van Wambeke  
Schets #14 — 11/04 – 17/04 — Louisa Vanderhaegen  
Schets #15 — 25/04 – 01/05 — Hallveig Agustdottir  
Schets #16 — 09/05 –  15/05 — Nathan De Corte  
Schets #17 — 23/05 – 29/05 — Carla Besora  
Schets #18 — 06/06 – 12/06 — Kristof Lemmens 
Schets #19 — 20/06 – 26/06 — Jan Laroy 
Schets #20 — 04/07 – 10/07 — Eddy De Buf 
Schets #21 — 18/07 – 24/07 — Tessa Groenewoud  



Schets #22 — 19/09 – 25/09 — Mathias Berner  
Schets #23 — 10/10 – 16/10 — Jens Wijnendaele  
Schets #24 —  24/10 – 30/10 — Chiara Lammens 
Schets #25 — 07/11 – 13/11 — Gerben Gysels 
Schets #26 — 21/11 – 27/11 — Bram Vanderbeke  
Schets #27 — 05/12 – 11/12 — Marion Beeck 
Schets #28 — 19/12 –  25/12 — Samira El Khadraoui  
 


