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Nu we erop terugblikken toont 2019 zich vooral als een uitdagend jaar en een jaar van transitie, waarin we onze missie en 
doelstellingen tegen het licht hebben gehouden. Dit leidde tot nieuwe beleidssporen en een reorganisatie van de interne 
werking naar een meer horizontaal model.  
 
1. CONTEXT 
 
ATELIERBELEID 
 
NUCLEO streeft met haar atelierbeleid naar een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent en stimuleert 
artistiek initiatief en experiment van residenten. 
 
Sinds de opstart is NUCLEO vaste partner van Stad Gent voor het atelierbeleid voor professionele beeldende kunstenaars. 
NUCLEO bouwde 19 jaar ervaring op met het beheer van meer dan 30 tijdelijke panden en heeft werkruimte aangeboden aan 
meer dan 500 kunstenaars. We zorgden voor een culturele invulling van een groot aantal panden in eigendom van Stad Gent en 
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. 

Begin 2020 huisvestten we meer dan 150 kunstenaars in 10 panden, maar de nood aan werkruimte voor beeldende 
kunstenaars in de stad blijft groot. Elk jaar studeren gemiddeld 160 beeldende kunstenaars af aan een professionele 
hogeschool in Gent1. Zij gaan op zoek naar een betaalbare plek om te werken en wonen. Maar het aanbod blijft vele malen 
kleiner dan de vraag, zo toont ook de constante wachtlijst met kandidaten. 

Omdat elk totnogtoe beheerd pand tijdelijk is moeten we constant op zoek blijven naar nieuwe gebouwen. Deze zoektocht 
wordt steeds moeilijker doordat een aantal tendensen momenteel samenvallen: stijgende vastgoedprijzen, minder (tijdelijk 
leegstaand) vastgoed voorhanden, een groeiende concurrentie van commerciële leegstandsbeheerders en de beleidsmatige 
keuzes op het vlak van tijdelijke leegstandsinvulling (maatstaf = sociaal, participatief, buurtgericht en openbaar karakter). 
Samenwerken met beleidsmakers en alle gebruikers van de stad zal de komende jaren meer dan ooit noodzakelijk zijn 
om werkruimte voor kunstenaars in onze stad te blijven vrijwaren. 

KUNSTENAARSBELEID 

In haar meest traditionele betekenis ontwikkelt een atelierorganisatie (tijdelijke) werkruimte om deze vervolgens betaalbaar 
aan te bieden aan kunstenaars. De voorbije jaren is de context waarbinnen de atelierorganisaties zichzelf vormgeven of 
moeten standhouden, echter onderwerp van radicale veranderingen.  

Een veranderende vastgoedcontext waarin steeds minder plaats en betaalbare ruimte is voor kunst, maakt de missie 
van NUCLEO om betaalbare ruimte voor kunst aan te bieden meer dan ooit essentieel. Maar ruimte is niet de enige nood 
onder kunstenaars. Zo ondervinden we in onze dagelijkse werking ook een toenemende nood aan inhoudelijke en zakelijke 
ondersteuning. Om zichzelf beter te wapenen tegen precariteit en een sterke praktijk te kunnen opbouwen hebben kunstenaars 
ook nood aan informatievoorziening, inhoudelijke ondersteuning, zichtbaarheid en netwerken. We constateren dat de 
nood aan ruimte dus niet alleen gaat over het atelier en de fysieke werkruimte. Er is onder kunstenaars ook een grote nood aan 
mentale ruimte: ontwikkeling, dialoog, reflectie, zakelijke ondersteuning - observaties die worden onderbouwd door 
onderzoeken van o.a. Kunstenpunt, waarin wordt gewezen op de precaire (inkomens)positie van kunstenaars en de nood aan 
ruimte voor ontwikkeling van de artistieke praktijk2. 

Atelierorganisaties herdenken door deze ontwikkelingen de rol zij kunnen spelen in het ecosysteem van de beeldende kunsten. 
Dit biedt ook een strategisch antwoord op de vraag naar meerwaarde ten aanzien van andere leegstandsbeheerders: inzetten op 
de brede ondersteuning van de kunstenaarspraktijk, aansluitend op de noden van kunstenaars, naast het inzetten op de 
blijvende nood aan infrastructuur. De missie van de hedendaagse atelierorganisatie evolueert daarmee naar een organisatie 
die ijvert voor het vrijwaren van fysieke én mentale ruimte voor artistieke ontwikkeling. We zien deze evolutie eveneens bij de 
andere Vlaamse atelierorganisaties. 

VISIEONTWIKKELING 
 
Ondertussen zijn er in Gent ook enkele andere organisaties die een beperkt aanbod aan atelierruimte aanbieden, meestal om in 
de eigen noden of die van een aantal leden te voorzien. Hun zoektocht naar ruimte staat daarbij specifiek in teken van de eigen 
werking, en zodra aan deze nood tegemoet gekomen wordt, vervalt dan ook de ruimtevraag. 
NUCLEO daarentegen streeft naar een stabiel en voldoende aanbod aan ruimte voor de brede groep kunstenaars in de 
stad. In die zin is de zoektocht naar ruimte bij NUCLEO een constante die inherent is aan haar werking. 

 
1 aan HISK studeerden jaarlijks gemiddeld 10 beeldend kunstenaars tussen 2014 en 2019 af, aan LUCA tussen 2012 en 2019 gemiddeld 69 
masters beeldende kunsten (Grafisch ontwerp, Multimediale Vormgeving, Textielontwerp en Vrije Kunsten) en aan KASK tussen 2011 en 
2019 gemiddeld 80 afgestudeerde masters vrije kunsten en vormgeving 
2 Zie de publicaties: "D.I.T" (do it together)> issuu.com/kunstenpuntflandersartsinstitute/docs/kunstenpocket_3_nl; en "Reframing the International" > 
https://issuu.com/kunstenpuntflandersartsinstitute/docs/kp2_nl_web; alsook het onderzoek "Loont Passie?" >https://www.kunsten.be/dossiers/perspectief-
kunstenaar/kunstenaarcentraal/609-loont-passie-een-onderzoek-naar-de-sociaal-economische-positie-van-professionele-kunstenaars-in-vlaanderen 
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Waar andere organisaties zich beperken tot een operationele atelierwerking, staat NUCLEO voor het voeren van een 
stadsbreed atelierbeleid. Hierbij hebben we ook nadrukkelijk oog voor de maatschappelijke ontwikkelingen die de positie 
van de kunstenaar in de stad onder druk plaatsen, sensibiliseren we het beleid en de sector en formuleren we aanbevelingen 
om deze mechanismen om te buigen. Met dit doel verenigen we ons met andere stedelijke organisaties die een atelierbeleid 
voeren onder de noemer UFO. 
 

2. NIEUWE MISSIE 
 
Atelierorganisatie NUCLEO creëert ruimte voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk van professionele beeldend 
kunstenaars. 
  
NUCLEO streeft met haar atelierbeleid naar een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent en stimuleert 
artistiek initiatief en experiment van residenten. 
NUCLEO ontwikkelt een kunstenaarsbeleid ter versterking van de artistieke praktijk, met een ondersteunend programma voor 
een brede groep kunstenaars en individuele verdiepende trajecten. 
NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende stedelijke 
context.  
  
Met een geïntegreerd en domeinoverschrijdend atelier- en kunstenaarsbeleid draagt NUCLEO actief bij aan de versterking 
van de biotoop van het beeldend kunstenveld. 
 

 
3. SAMENVATTING REALISATIES 2019 

ATELIERBELEID  

De atelierwerking kende een daling in het aantal beschikbare ruimtes, voornamelijk wegens het verlies van Onderstraat en 
later ook de Nederpolder. Het verlies van deze panden bracht bovendien een interne verhuiscarroussel op gang, die een 
behoorlijke belasting voor de werking heeft betekend.  

We beheerden op 1 januari 2020 nog steeds ruimte voor 146 kunstenaars, maar de vraag blijft groot. 

De zoektocht naar gebouwen leverde in 2019 het beheer van enkele appartementen in het Van Hoorebekehof op en twee 
ruimtes in Abrahamstraat 9, alsook het kortdurend gebruik van de Nederpolder. 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, hierboven reeds geschetst. Het wordt steeds moeilijker om panden te vinden: 
screening van 165 leegstaande panden leverde in 2019 slechts 16 bijkomende ateliers op, waarvan 9 voor een periode 
van amper 5 maanden.  Panden met een redelijke gebruikstermijn, grotere panden en panden met grote ruimtes zijn 
bijzonder schaars. 

We moeten dus voluit inzetten op bijkomende panden, tijdelijk maar ook voor de lange termijn. Voor het project “Ateliers 
in het Azaleapark” kende Stad Gent een eenmalige investeringssubsidie van €700.000 toe om dit pand te kunnen aankopen. 
Wegens een prijsstijging in de laatste fase van de onderhandelingen met de eigenaar blijft een bijkomend bedrag van €150.000 
noodzakelijk om de projectbegroting sluitend te maken. De gesprekken met projectontwikkelaar Brocap om de site samen te 
ontwikkelen zijn momenteel volop aan de gang. 

KUNSTENAARSBELEID  

NUCLEO heeft de ambitie om haar ondersteunend programma uit te breiden en de ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk 
te ondersteunen met een gestructureerd jaarprogramma. Waar platformfunctie BLANCO gericht is op het bieden van 
projectruimte, locatieopdrachten en zichtbaarheid voor kunstenaars met een atelier bij NUCLEO, zullen we daarnaast ook voor 
een bredere doelgroep van startende en professionele beeldende kunstenaars een ondersteunend jaarprogramma aanbieden, met 
als titel SUPPORT. De activiteiten van BLANCO en SUPPORT samen geven vorm aan het geïntegreerde kunstenaarsbeleid 
van NUCLEO. 

In 2019 hebben we de werking van BLANCO verder uitgebouwd en ontplooid, met het faciliteren van maar liefst 246 
kunstenaars met kunstenaarsinitiatieven in de BLANCO-ruimte in de Veeartsenijschool, verschillende locatieprojecten in 
de publieke ruimte en publicaties in diverse magazines. 

We hebben ook verder ingezet op de ontwikkeling van SUPPORT. Daarin worden bestaande activiteiten gebundeld en 
geïntensiveerd, en aangevuld met nieuwe inhoudelijke en ondersteunende activiteiten in samenwerking met verschillende 
partners die de nodige kennis binnenbrengen. Door het programma breed te communiceren als een jaarprogramma, kunnen 
kunstenaars makkelijk instappen in een serie ondersteunende activiteiten. In 2019 vonden als voorafname op dit programma al 
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twee zakelijke workshops plaats in samenwerking met Cultuurloket en SOFAM.  

Helaas werd de aangevraagde subsidie binnen het Decreet Bovenlokaal Cultuurbeleid tweemaal niet toegekend, waardoor het 
concept telkens moest worden herdacht en er onzekerheid blijft over de financiering van het programma. 

VISIEONTWIKKELING  

Visieontwikkeling kan maar ontstaan vanuit het ontwikkelen en delen van kennis. Afgelopen jaar nam het team deel aan 
uiteenlopende studiedagen en gingen we op prospectie in Luik bij RAVI en Comptoir des Resources Créatives. We 
verleenden ook advies aan verschillende opstartende initiatieven, het Amsterdamse beleid en namen deel aan een case study 
uit Leeds. 

Ook namen we actief deel aan verschillende overlegorganen zoals het Landelijk Overleg Ateliers (NL) en droegen we bij aan 
de totstandkoming en werking van het Gents Kunstenoverleg.  

De Vlaamse atelierorganisaties verenigden 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. 

Concrete acties in 2019 zijn het uitbrengen van de tekst “State of the Artist in the City” door UFO en het oprichten en trekken 
van een actiegroep in het Gents Kunstenoverleg rond het thema “Ruimte voor de kunstenaar in de stad”, met als doel het 
formuleren van beleidsaanbevelingen voor een duurzamer werkruimtebeleid in Gent. 

Dit alles kan u in detail lezen in het voorliggende jaarverslag.  
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1. MISSIE EN DOELSTELLINGEN   

 

Atelierorganisatie NUCLEO creëert ruimte voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk van professionele 
beeldend kunstenaars. 
  
NUCLEO streeft met haar atelierbeleid naar een constant aanbod van kwalitatieve en betaalbare ateliers in Gent en 
stimuleert artistiek initiatief en experiment van residenten. 
NUCLEO ontwikkelt een kunstenaarsbeleid ter versterking van de artistieke praktijk, met een ondersteunend 
programma voor een brede groep kunstenaars en individuele verdiepende trajecten. 
NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende 
stedelijke context.  
  
Met een geïntegreerd en domeinoverschrijdend atelier- en kunstenaarsbeleid draagt NUCLEO actief bij aan de 
versterking van de biotoop van het beeldend kunstenveld. 

doelstelling ATELIERBELEID KUNSTENAARSBELEID VISIEONTWIKKELING 

wat Atelierruimte bieden Kunstenaars ondersteunen, de 
artistieke praktijk en artistiek 
netwerk versterken 

Laboratoriumfunctie en kennisdeling:  
enerzijds expertise en praktijken rond 
atelierbeleid documenteren en delen  
en anderzijds overheden en 
beleidsmakers sensibiliseren over het 
belang van creatieruimte.  

hoe Aanbod en beheer van 
kwaliteitsvolle en betaalbare 
ateliers in Gent en omgeving 

BLANCO + SUPPORT 
 
BLANCO: platformfunctie voor 
NUCLEO-residenten 
 
SUPPORT: organiseren van een 
ondersteunend programma voor 
een brede groep kunstenaars en 
individuele verdiepende 
trajecten. Kunstenaars verbinden 
met elkaar en het bredere 
kunstenveld.  

18 jaar ervaring in atelierbeleid delen 
met andere initiatiefnemers, actieve 
prospectie bij andere 
atelierorganisaties in binnen- en 
buitenland en deelname aan 
overlegorganen UFO, LOA, GKO 
 

doelgroep Professionele beeldend 
kunstenaars, creatieve 
ondernemers en culturele 
organisaties 

BLANCO: NUCLEO-residenten 
SUPPORT: professionele 
beeldende kunstenaars, ook 
zonder atelier bij NUCLEO  

Vlaamse en lokale overheden en 
soortgelijke organisaties 

voorbeelden Lindenlei, Veeartsenijschool 
met oa. BLANCO-zaal, 
Infirmerie, Begga Convent, 
Convent Sint-Antonius, 
Convent Huyshove, 
Langestraat, Antoine Van 
Hoorebekehof 

BLANCO: de ruimte + de 
projectwerking DOK, 
Tweebruggen, Hoogpoort, 
Subbacultcha.be, WeekUp, 
Carte Blanche 
SUPPORT: in ontwikkeling, 
2019 infosessies ism 
Cultuurloket 

- Trekker actiegroep GKO over 
“Ruimte voor de kunstenaar in de 
stad” 

- Deelname aan Europees project 
Refill en Commons. 

- Adviesverlening bij opstart 
atelierwerking Diest, Elsene, … 

- mede oprichter UFO, de koepel 
van Vlaamse atelierorganisaties 

partners Stad Gent, sogent, 
Gemeenschapsonderwijs, vzw 
Begijnhof, WoninGent 

Stad Gent, SoGent, 
Gemeenschapsonderwijs, DOK, 
Hotelschool Gent, Subbacultcha 
Belgium, WeekUp, Kunstwerkt, 
S.M.A.K. beweegt, 
Cultuurloket, Kunsthal Gent 

UFO, GKO, LOA, Studio Start, Cas-
Co, Entrepot, Vonk 
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  Duurzaam beheer van de 
ateliers i.s.m. de kunstenaars 
en eigenaars 

Sensibiliseren van kunstenaars,  
community building 

Kennisoverdracht en sensibilisering  

   ↑   ↑   ↑ 

  DUURZAAMHEID 
In haar integrale werking engageert NUCLEO zich om haar verantwoordelijkheid op te nemen in het kader 

van duurzaamheid.  
 

Sinds 2012 is NUCLEO lid van Greentrack Gent: een samenwerking tussen de verschillende culturele 
spelers die samen willen bouwen aan een sociaal-ecologische volhoudbare samenleving.  

 
2. ONS TEAM  
  
We kenden de afgelopen jaren een evolutie naar meer deeltijdse takenpakketten. Dit leidde tot een interne denkoefening om de 
werking van het team te optimaliseren via een meer horizontale organisatiestructuur. 
Momenteel ziet de samenstelling van het team er als volgt uit: 

● Marjoleine Maes: algemeen coördinator (0,6 VTE) 
● Sofie Lattré: coördinator atelierwerking (1 VTE)    
● Jonas Nachtergaele: coördinator BLANCO (0,6 VTE)   
● Danielle van Zuijlen: coördinator ondersteunend kunstenaarsbeleid (0,2 VTE) 
● Natacha Platevoet: sinds 6 mei 2019 medewerker atelierbeheer (0,5 VTE)  

 
Sinds juni 2018 zijn Marjoleine Maes en Danielle Van Zuijlen voor respectievelijk 40 % en 50 % tewerkgesteld bij Kunsthal 
Gent. 
 
Verlieten ons team in 2019 

● Alexandra Omey: communicatie- en projectmedewerker Open Ateliers en atelierwerking tot eind maart 2019 
(0,5 VTE) 

● Niels Van Oevelen: stage vastgoed Hogent van februari 2019 tot mei 2019 (0,8 VTE - onbezoldigd) 
 
 

 
Foto: Raad Van Bestuur en team NUCLEO, afscheid voorzitter Sam Eggermont 
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3. ONZE RAAD VAN BESTUUR   
   
 

Naam Background 

Sam Eggermont zakelijk leider KUNSTENPUNT 

Dieter Honoré  ondernemer, jurist, coach 

Thierry Lagrange architect 

Sara Peeters   PR en communicatie Interreg 

Mieke Mels  wetenschappelijk medewerker Mu.ZEE 

Marc Vanborm  voormalig zakelijk leider Ceremonia 

Thibaut Verhoeven  collectiecurator S.M.A.K. 

Wouter Vermeylen (voorzitter) CEO Yesplan 

Greet Vlegels  coördinator Studio Start 

Mieke De Wulf  voormalig zakelijk leider Art Cinema OFFoff 

Dylan Peere financieel verantwoordelijke CAW Oost-Vlaanderen 

 
Bestuursvergaderingen 2019: 16/01, 27/02, 24/04, 19/06 (+ Algemene vergadering) en 13/11 
 
Op 16/02 organiseerden we onze jaarlijkse brainstorm met de bestuursleden en het team van NUCLEO. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II  

ATELIERBELEID 
  



 14 

1. HISTORIEK 
 

 

 
Foto: eerste ateliergebouw NUCLEO: Begga Convent, Lange Violettestraat 239 

 
 
Sinds de opstart is NUCLEO vaste partner van Stad Gent wat betreft het atelierbeleid voor professionele beeldende 
kunstenaars. In 2001 opgericht in het Begga Convent door 3 initiatiefnemende kunstenaars met nood aan werkruimte kon de 
organisatie zich van een vrijwilligerswerking ontplooien tot een professionele werking ondersteund door de Stad en tot voor 
kort ook Provincie Oost-Vlaanderen.  
 
Begin 2019 heeft NUCLEO 155 kunstenaars in 10 panden verspreid over de stad, eind 2019 nog 146 kunstenaars in 9 panden.  
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2. HET TOEWIJZINGSBELEID 
 
Wie zich als professioneel beeldend kunstenaar voor een atelier bij NUCLEO aanmeldt, moet aan volgende criteria van het 
toewijzingsbeleid voldoen: 

 
‘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.’ 
 
Ook creatieve ondernemers en culturele organisaties komen in aanmerking wanneer 
… (creatieve ondernemers) de praktijk vanuit een artistieke visie opereert waarin elementen van experiment en onderzoek een 
belangrijke rol spelen. Dit resulteert in kwalitatief hoogstaand werk dat niet louter functioneel is, maar ook een sterke 
artistieke component bezit.  
… (culturele organisaties) de organisatie opereert vanuit een artistieke visie en artistieke doelstellingen heeft. Haar visie en 
filosofie sluiten aan bij de werking van NUCLEO. De organisatie biedt een meerwaarde onder de vorm van 
presentatiemogelijkheden voor of samenwerkingsverbanden met residerende kunstenaars. 

 
Een toewijzingscommissie buigt zich over de aanvraagdossiers. Hierin zetelen minstens drie experten met een sterke 
affiniteit met het Gentse beeldend kunstenveld. Momenteel zijn dit Liene Aerts (curator, verbonden aan HoGent School of 
Arts, KIOSK), Isolde Vanhee (kunsthistorica, verbonden aan LUCA, Artcinema OFFoff, Kunsthal Gent) en Robin Vermeersch 
(kunstenaar, verbonden aan LUCA). 
 

- Bijeenkomst maart: 13 nieuwe dossiers waarvan 8 goedgekeurd 
- Bijeenkomst oktober: 23 nieuwe dossiers waarvan 15 goedgekeurd 

Deze 23 kandidaten kwamen daarna op de wachtlijst voor wanneer een atelier vrijkomt in één van de verschillende 
atelierpanden. 
 
Een kunstenaar met een goedgekeurd dossier krijgt een termijn van 5 jaar om in een NUCLEO-atelier te werken. Om een 
volgende termijn aan te vragen moet opnieuw een dossier worden ingediend bij de toewijzingscommissie. Bij de beoordeling 
van de verlenging zijn volgende elementen van belang voor de commissie:  
‘Een kwalitatieve artistieke productie, de evolutie van het werk gedurende de afgelopen 5 jaar, exposities en andere vormen 
van communicatie met het publiek, ambitie en positionering van de kunstenaar, professionaliteit en ondernemerschap en de 
frequentie van het ateliergebruik.’ 

 
In 2019 werden 14 dossiers opgevraagd van de huidige residenten, waarvan 11 ingediend en 10 goedgekeurd. Drie 
kunstenaars beslisten zelf de huur van hun atelier stop te zetten. De commissie kan de verlenging toestaan of bij twijfel 
bijkomende vragen stellen tijdens een atelierbezoek. Daarmee treden we ook actief in dialoog met de residenten over de 
evolutie van hun artistieke praktijk en noodzaak van een atelier.  

 
3. DE RESIDENTEN 
 
We maakten op 31 juli 2019 volgende profielschets van de 154 kunstenaars met een atelier bij NUCLEO. Dat leverde een 
aantal opmerkelijke cijfers op. 
 

LEEFTIJD 

27% < 30 jaar 73% > 30 jaar 

 

OPLEIDING BEELDEND KUNSTENAAR 

kunsthogeschool Gent 
 

85% 

kunst 
hogeschool 
buitenland 

4% 

andere 
kunstvorm  

(woordkunst, 
architectuur, 

muziek) 
3% 

geen 
kunst- 

opleiding 
8% 

LUCA KASK HISK 
62% 45% 8% 4% 3% 8% 
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Maar liefst alle 42 residenten onder de 30 jaar studeerden af aan één van de 3 professionele kunsthogescholen van 

Gent3. 
 

MEDIUM (gegevens Open Ateliers okt 2018) 

30 % schilderen 8 % beeldhouwen 18 % installatie 44 % andere disciplines  
 

(14 % mixed media, 
11 % illustratie, 
7 % cross over, 

5 % grafiek, 
3 % fotografie) 

 
4. DE ATELIERWERKING 

156 kunstenaars in residentie op 1 januari 2019 

In het begin van 2019 had NUCLEO 9 gebouwen in beheer,  met 127 ateliers voor 156 kunstenaars.  

Op dat moment had NUCLEO 9 panden verspreid over de stad: vier conventen in het Klein Begijnhof in de Lange 
Violettestraat (Begga Convent, Infirmerie, Convent Huyshove en Convent Sint-Antonius), twee voormalige schoolgebouwen 
in het centrum van de stad (Lindenlei en de voormalige Veeartsenijschool aan de Coupure Rechts), twee leegstaande sociale 
woningen van WoninGent in het Antoine Van Hoorebekehof in Wondelgem, het pand in de Onderstraat van sogent en een 
leegstaande rijwoning in de Langestraat in Ledeberg via Stad Gent. 

Doorheen het jaar nam het aantal beschikbare ruimtes af. 

In maart werd de Onderstraat door sogent verkocht. We konden we het verlies van deze 12 ateliers nog een paar maanden 
uitstellen, tot wanneer de nieuwe (private) eigenaar met renovatiewerken startte. Dit was mede te danken aan sogent, die de 
eigenaar ervan wist te overtuigen het pand niet leeg te laten staan en NUCLEO als goede huisbewaarder aanbeval. 

 

 
Foto’s: ateliergebouw Onderstraat  

 
3 aan HISK studeerden jaarlijks gemiddeld 10 beeldend kunstenaars tussen 2014 en 2019 af, aan LUCA tussen 2012 en 2019 gemiddeld 69 
masters beeldende kunsten (Grafisch ontwerp, Multimediale Vormgeving, Textielontwerp en Vrije Kunsten) en aan KASK tussen 2011 en 
2019 gemiddeld 80 afgestudeerde masters vrije kunsten en vormgeving. 74% van de afgestudeerden aan KASK blijft ook actief als 
kunstenaar volgens een bevraging van de alumni in 2017. 
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Bovenop de twee sociale appartementen in het Van Hoorebekehof van Woningent die NUCLEO reeds beheerde, kwamen er 
in april nog vijf appartementen bij. Het beheer van één appartement werd stopgezet door te grote vochtproblemen in het 
pand.  

 
Foto: site Antoine Van Hoorebekehof   Foto: atelier Fen Dewinter 

 

Sogent bood van mei tot oktober een leegstaand pand in de Nederpolder aan NUCLEO aan, voor een periode van vijf 
maanden. 9 kunstenaars betrokken er 9 ateliers op de eerste en tweede verdieping. Het gelijkvloers werd ingezet als een 
tijdelijke werk- en experimenteerplek van BLANCO, waar ontmoeting centraal stond, de zogenaamde ‘Poldersalons’ - zie 
verder bij BLANCO.  

Foto: ateliergebouw Nederpolder     Foto: atelier Ines Claus 

Opvallend was dat er voor deze zeer korte periode zoveel geïnteresseerde kandidaten waren, wat er op wijst hoe hoog de 
nood voor sommigen is. Alle kandidaten zochten namelijk naar een zo permanent mogelijke werkplek en kozen 
noodgedwongen toch een zeer korte termijn. Door de korte looptijd van het contract ontstonden er op enkele maanden van 
elkaar twee verhuiscarroussels voor de kunstenaars. DIt legde ook een grote druk op het team om het pand klaar te stomen en 
kort daarop alweer te ontruimen.  

Vanaf 15 oktober konden we nog twee ruimtes in de Abrahamstraat 9 in gebruik nemen tot de verkoop van het pand, wat 
voorzien wordt eind 2020.  

Foto: Abrahamstraat 9         Foto: atelier Veronika Bezdenejnykh 
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146 kunstenaars in residentie op 1 januari 2020 
 
Onderstaande tabel toont de evolutie van de atelierwerking van NUCLEO in 2019. 
 

Gebouw 1 januari 2019 1 januari 2020  

Begga Convent 14 ateliers + 3 stockageruimtes 14 ateliers + 6 stockageruimtes 

Infirmerie 9 ateliers + 2 stockageruimtes, Art 
Cinema OFFoff (zaal en bureau) 

9 ateliers + 1 deelatelier + 1 stockageruimte,  
(na de verhuis van Art Cinema OFFoff naar Kunsthal 
Gent werd de cinemazaal een deelatelier voor 3 
schilders en het archief werd een individueel atelier) 

Convent Huyshove 17 ateliers + 1 stockageruimte + 
bureau NUCLEO 

17 ateliers + 1 stockageruimte + bureau NUCLEO 

Convent Sint-Antonius 27 ateliers + 1 deelatelier + 1 
stockageruimte 

25 ateliers + 2 deelateliers + 2 stockageruimtes 

Lindenlei 17 ateliers + 8 deelateliers + 2 
stockageruimtes + projectruimte 

17 ateliers + 8 deelateliers + 2 stockageruimtes + 
projectruimte 

Langestraat 1 atelier 1 atelier 

Veeartsenijschool 18 ateliers + deelatelier Vloer 0 + 
BLANCO +  
8 stockageruimtes 

18 ateliers + deelatelier Vloer 0 + BLANCO +  
10 stockageruimtes 

Antoine Van 
Hoorebekehof 

2 ateliers 6 ateliers 

Onderstraat 12 ateliers + 2 stockageruimtes 
  

EINDE: 01/08/2019 

Nederpolder / START: 01/05/2019  
9 ateliers + projectruimtes BLANCO 
EINDE: 01/10/2019 

Abrahamstraat 9 / 
 

START: 15/10/2019 
2 ateliers 

TOTAAL AANTAL 
RUIMTES 
  

146 RUIMTES 
  
117 ATELIERS 
10 DEELATELIERS 
19 STOCKAGERUIMTES 
ARTCINEMA offoff 
  
PROJECTRUIMTES 
BLANCO 
  

  
156 KUNSTENAARS 
4.984 nuttige m2 
 
  

152 RUIMTES 
  
109 ATELIERS 
12 DEELATELIERS 
22 STOCKAGERUIMTES 
 
  
PROJECTRUIMTES 
BLANCO 
  
  
 146 KUNSTENAARS 
 4.718 nuttige m2 

 In 2019 werden we dus geconfronteerd met een afname van het aantal ateliers, terwijl de nood aan atelierruimte 
ongewijzigd hoog blijft.  
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Wanneer we de algemene evolutie van de atelierwerking bekijken zien we een jaarlijkse stijging van het aantal ateliers 
tot en met 2015. (De grafiek toont jaarlijks de situatie op 1 januari waardoor de groei van 2015 op de tabel in 2016 te zien is.) 
De laatste grote panden die NUCLEO verwierf waren de Veeartsenijschool in 2016 en Convent Sint-Antonius in 2017. Door 
het verlies van verschillende kleinere panden en panden met een korte gebruikstermijn, is het aantal atelierruimtes 
opnieuw gestaag aan het afnemen. Dit is een rechtstreeks gevolg van de moeilijkheden waarmee we geconfronteerd worden 
in onze zoektocht naar nieuwe tijdelijke panden. Hier gaan  we in de bijlage ‘Moeilijkheden zoektocht tijdelijke panden’ dieper 
op in. 

De toename van het aantal deelateliers (de grootste: Lindenlei 5 gebruikers, Vloer 0 Veeartsenijschool 10 gebruikers) zorgt 
ervoor dat het aantal kunstenaars het aantal ruimtes steeds sterker overstijgt. De vraag naar grotere ruimtes wordt bijgevolg 
ook steeds groter. 
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In de grafieken hieronder wordt het aantal ateliers per pand weergegeven op 1 januari 2020. De meeste ateliers zijn geclusterd 
in het Begijnhof (Convent Huyshove, Convent Sint-Antonius, Infirmerie en Begga Convent 57%) en de Lindenlei en 
Veeartsenijschool (36%). De atelierwerking leunt dus voor 93% op de samenwerking met twee eigenaars: het 
Gemeenschapsonderwijs (Lindenlei, Veeartsenijschool) en vzw Begijnhof (4 panden). Aangezien het om allemaal tijdelijke 
panden gaat betekent dit meteen ook een bedreiging voor de atelierwerking. 
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5. DUURZAAM ONDERHOUD EN BEHEER 
 
Het blijft een enorme krachttoer om alle panden in een aanvaardbare staat te brengen en te houden. Een nauwgezet beheers- en 
onderhoudsplan wordt per pand opgesteld met de eigenaar van het pand, onze eigen klusjesman, externe aannemers en de 
kunstenaars die er resideren. De ingebruikname en het verlaten van een pand vragen telkens grote inspanningen om het 
gebouw op tijd gebruiksklaar of ontruimd te krijgen. 
 
We streven voor het beheer van de gebouwen naar een duurzame aanpak. Als lid van Greentrack Gent wil NUCLEO mee de 
motor zijn van de verduurzaming van de Gentse cultuursector. 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. 
 
Maandelijks worden alle meterstanden in elk pand opgenomen om het verbruik te kunnen monitoren via de online tool 
EnergieID (www.energieid.be). Hierdoor kunnen de kunstenaars systematisch worden geïnformeerd over een afwijkend 
verbruik en kunnen ze samen mee zoeken naar een mogelijk defect of lek. Ook de energiekosten worden op deze manier 
nauwkeurig opgevolgd en ingeschat. 
 
Eerder werden in samenwerking met Greentrack en met de steun van Stad Gent energie-audits uitgevoerd door 
energieadviesbureau E-maze op 3 van onze sites: de Lindenlei, de Veeartsenijschool en het Begijnhof. Deze inspireerden ons 
nu nog om aanpassingen door te voeren en slimme en efficiënte keuzes te maken in alle panden: bijstellen van technische 
installaties, warmteverliezen beperken door gebouwen beter te isoleren, kunstenaars nog meer activeren in het spaarzaam 
omgaan met stroom, sorteren van afval, … De curve hieronder laat zien hoe we in 2019 erin slaagden om het stookolieverbruik 
van Convent Sint-Antonius met 19% te doen dalen in vergelijking met 2018, door een aantal slimme ingrepen aan de 
stookplaats en isolatie van de ramen. 
 

 

 
Verbruikscurve mazout Convent Sint-Antonius (oranje = 2018, blauw = 2019). - Bron: EnergieID 

 
 
Uiteraard willen we ook in de komende jaren verder blijven zoeken naar zinvolle keuzes bij het beheer van de gebouwen. We 
zijn ervan overtuigd dat de sleutel hiertoe overleg is: de kennisdeling met de andere leden van Greentrack én met de 
kunstenaars in residentie (zie ook IV. Visieontwikkeling).  
  
6. EVOLUTIE TIJDELIJK LEEGSTANDSBEHEER EN ZOEKTOCHT GEBOUWEN 
 
NUCLEO bouwde 18 jaar ervaring op met het beheer van 31 tijdelijke panden 
 
Alle 31 gebouwen die NUCLEO totnogtoe beheerde waren tijdelijk. Eigenaars willen het pand verkopen of verbouwen 
maar hebben nog geen toekomstplan, wachten administratieve procedures af of zoeken nog naar extra financiering. Het pand in 
tussentijd laten beheren door NUCLEO betekent een aantal zorgen minder voor de eigenaar en het gebouw wordt door een 
goed beheer gevrijwaard van leegstand, sluikstort, vandalisme en verval.  
 
Doordat het beheer steeds tijdelijk is, moet NUCLEO regelmatig gebouwen verlaten en daardoor ook kunstenaars hun atelier. 
We zijn dan ook voortdurend op zoek naar nieuwe plekken om kunstenaars een atelier te kunnen blijven aanbieden: een 
stabiel aanbod aan atelierruimtes vormt immers de kern van de atelierwerking. 
 
NUCLEO zorgde eerder voor een culturele invulling van een groot aantal panden in eigendom van Stad Gent, zoals Villa De 
Wal en de Predikherenlei. Ook samenwerking met andere publieke partners zorgde ervoor dat de organisatie kon uitbreiden: 
sogent, WoninGent, Gemeenschapsonderwijs, kerkfabriek Sint-Jan Baptist en intercommunale Veneco. 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. 
 
Het is nagenoeg altijd onduidelijk hoe lang het tijdelijk beheer zal duren. Elk jaar verliest NUCLEO opnieuw panden en 
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dus atelierruimtes, waardoor we continu op zoek moeten blijven naar nieuwe locaties. Het voorzien van een stabiel 
aanbod atelierruimtes vormt niet enkel de spil van de werking, maar bepaalt ook de financiële gezondheid van de 
organisatie. Het beheer van de in totaal 11 panden in 2019 bracht namelijk 69% van de werkingsmiddelen op.  
 
Het baart ons zorgen dat we de laatste jaren een significante daling vaststellen van de instroom van panden van Stad 
Gent en sogent, terwijl dit voorheen onze voornaamste partner was wat betreft tijdelijke leegstandsinvulling. Dit is te 
wijten aan een systematische verkoop van het patrimonium, maar ook aan het feit dat de stad soms kiest voor samenwerking 
met commerciële leegstandsbeheerders en geen structurele overeenkomst wenst af te sluiten voor het gebruik van haar panden. 
Op vlak van tijdelijke invulling wordt de laatste jaren bovendien uitsluitend gekozen voor initiatieven met een participatief, 
buurtgericht en sociaal karakter.  
 
De daling van instroom van panden van de Stad en sogent is af te lezen in onderstaande grafiek.   

 

 
 

De panden van de Stad waren voornamelijk grote panden waar NUCLEO meerdere jaren kon gebruik van maken en die in 
sterke mate bijdroegen aan de financiële gezondheid van de organisatie.4 Het verlies van deze panden verhoogde dus de 
kwetsbaarheid van zowel kunstenaars als organisatie.  
 
De onzekerheid zal de komende periode blijven toenemen aangezien we nog meer afhankelijk worden van de 
toekomstplannen van 2 eigenaars waar we momenteel mee samenwerken: vzw Begijnhof en het 
Gemeenschapsonderwijs. Deze panden brachten in 2019 62% van de werkingsmiddelen van NUCLEO op (respectievelijk 
32% en 30%), terwijl de panden van de Stad en sogent (Onderstraat, Nederpolder, Langestraat en Abrahamstraat 9) amper 2% 

 
4 Zo zorgde de Leopoldskazerne van 2006 tot 2018 met 430 m2 of 12 ateliers voor gemiddeld 9,2 % van de totale werkingsmiddelen, Villa 
De Wal van 2014 tot 2017 met 440 m2 of 17 ateliers voor gemiddeld 5,7 % van de totale werkingsmiddelen en de Paddenhoek (sogent) van 
2013 tot 2017 voor 720 m2 of 14 ateliers voor gemiddeld 8,4 % van de totale werkingsmiddelen van NUCLEO.  
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van de totale werkingsmiddelen opbrachten. 
Door het constante verlies van panden verhoogt de druk om in te gaan op panden voor erg korte termijnen en is er een 
continue verhuiscarroussel voor de kunstenaars aan de gang. Deze situatie wordt stilaan onhoudbaar. We streven er 
daarom naar om meer panden te beheren met termijnen van minstens een jaar. 

De zoektocht naar nieuwe atelierpanden blijft een prioriteit voor onze organisatie. Van februari tot mei 2019 werden we 
hierin ondersteund door stagiair Niels Van Oevelen, laatstejaarsstudent van de opleiding Vastgoed. Hij maakte een flyer (zie 
bijlage) met informatie voor eigenaars van leegstaande panden en screende maar liefst 165 leegstaande panden in Gent, 
samen met Sofie en Natacha. 

• 45 panden van de leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfspanden eindigden op een dood spoor 
 

• 105 panden van de in totaal 467 woningen op de leegstandslijst 

45 panden mogelijk geschikt - aangezien we de eigenaarsgegevens niet krijgen lieten we een flyer achter - 2 eigenaars 
namen nadien contact op. 
Doordat de leegstandstaks niet kan worden geschrapt bleef een verdere samenwerking uit. 
15 zelf gespotte panden of waarvan de eigenaar NUCLEO contacteerde, bracht voorlopig slechts twee ateliers op in 
de Abrahamstraat 9 van sogent 
 

• onderzocht maar niet geschikt voor de atelierwerking van NUCLEO: 
- leegstaande beluikwoning in de Filips Van Cleeflaan werd door de eigenaar aan NUCLEO aangeboden, maar 

door de moeilijke toegankelijkheid vonden we geen geïnteresseerde kandidaat.  
- school Triangel in Sleepstraat van de Stad: blijkt geen leegstaande ruimtes meer te hebben die voldoende 

veilig zouden zijn 
- Klooster Theresianenstraat: verbouwingswerken starten binnenkort  
- Loods in Merelbeke: private eigenaar contacteerde ons, maar had veel te hoge financiële verwachtingen 
- Loods in Maaltebruggestraat: idem 
- Loods Baron Arthur Verhaeghenlaan: idem  
- Loods in Tolhuiskaai van vzw Oort, geen geschikte ruimtes voor kunstenaarsateliers 
- Blok G43 van de Veeartsenijschool van eigenaar GO: geschikt voor ontwikkeling tot 14 kunstenaarsateliers. 

Plannen NUCLEO lagen klaar, maar de gesprekken vielen begin 2019 stil omdat eigenaar zelf aan renovatie 
zou beginnen. Intussen is er nog niets gebeurd en blijven we de plannen van de eigenaar hierover van 
dichtbij opvolgen.  

 

We kunnen concluderen dat het steeds moeilijker wordt om panden met een redelijke gebruikstermijn te vinden. Ook 
grotere panden en panden met grote ruimtes zijn schaars. 

 

 

 
Foto: Veeartsenij G43 
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7. AANKOOP: ATELIERS IN HET AZALEAPARK 

De tijdelijkheid van de panden in beheer dwingen ons om permanent op zoek te blijven naar bijkomende gebouwen. Dit maakt 
het ontwikkelen van een beleid voor de lange termijn moeilijk en brengt ons op financieel vlak in een kwetsbare positie: 
aangezien de werking voor 69% gedragen wordt met eigen inkomsten uit atelierverhuur, kan het simultane verlies van enkele 
panden het geheel van de werking in het gedrang brengen. 

Mede 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. 

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.  

Stad Gent bleek bereid om een investeringssubsidie van 700.000 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. 

De eigenaar bleek echter nog steeds de wens hebben om de site als geheel te verkopen, waarna we met verschillende 
projectontwikkelaars in gesprek gingen. 

De trage onderhandelingen met de eigenaar van de Achterstraat deden NUCLEO verder zoeken naar alternatieve panden. Zo  
bekeken we tijdens de zomer de mogelijkheden om de modernistische Heilig-Kruiskerk Westveld in de rand van Sint-
Amandsberg om te kunnen vormen tot kunstenaarsateliers. Door de tijdsdruk die op de verkoopsprocedure stond, was het 
moeilijk om tijdig een grondige risicoanalyse te kunnen maken. Een snelle inschatting van deze risico’s had tot gevolg dat we 
niet verder hebben ingezet op deze optie. 

Recent tekende projectontwikkelaar Brocap een compromis met de eigenaar, waarvan de akte eind september moet 
worden verleden. Brocap ziet NUCLEO als een noodzakelijke partner voor de ontwikkeling van de ambachtenzone. 
Momenteel klaren we de modaliteiten van de onderlinge samenwerking verder uit, zodat het project in de realisatiefase 
terecht kan komen. 
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Beeld: Ontwerpstudie Ateliers in het Azaleapark 
 
8. OPEN ATELIERS EN ARTISTIEK NETWERK 
 
Open Ateliers zijn een vaste traditie sinds het ontstaan van NUCLEO. Oorspronkelijk werd dit event jaarlijks georganiseerd, 
vanaf 2008 werd met tweejaarlijkse frequentie. De atelierwerking die anders eerder besloten van aard is wordt dan opengesteld 
aan het brede publiek; de bewoners van de wijk en stad, maar ook kunstliefhebbers en experten krijgen dan een inkijk in alle 
kunstenaarsateliers van NUCLEO.  
 
2019 was een jaar zonder door NUCLEO georganiseerde Open Ateliers. 
De kunstenaars van de Lindenlei namen dit jaar het initiatief om zelf een editie te organiseren, op autoloze zondag, op 22 
september 2019. Ze wilden zo actief blijven inzetten in het verruimen van hun netwerk. Het was prachtig weer en het werd een 
groot succes met een 1.000-tal bezoekers. 
 

 Foto: Lindenlei Open Ateliers 22/09 
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De kunstenaars van de Nederpolder namen ook in september het initiatief om net voor het verlaten van het pand de deuren 
van de ateliers te openen, in aansluiting op een publiek event van BLANCO dat er in het gebouw plaatsvond op donderdag 26 
september: Polderslot.  
 

 
Foto: Polderslot 26/09 

 
We ondersteunen in de mate van het mogelijke steeds dergelijke kunstenaarsinitiatieven. 

 
Aangezien de kunstenaars tijdens de Open Ateliers zelf de kans niet hebben om andere ateliers te bezoeken, organiseert 
NUCLEO sinds 2008 elk jaar één à twee edities van NUCLEO puur NUCLEO.  
De kunstenaars van één gebouw nodigen alle andere kunstenaars uit. Deze ‘interne Open Ateliers’ versterkt het intern netwerk 
tussen de kunstenaars onderling en laat hen nader kennis te maken met elkaar en elkaars werk, een zeer effectieve vorm van 
community building. We organiseerden een editie in de kelder van de Onderstraat vlak voor de ontruiming van het gebouw op 
15/02, “Onder de Onderstraat”, 
 
 
 

 
Foto’s: NUCLEO puur NUCLEO in de Onderstraat 

 
 
Zoals elk jaar was NUCLEO ook in 2019 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,… 
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• NUCLEO organiseert in alle gebouw regelmatig een bewonersvergadering. De kunstenaars krijgen zo de kans nog 
beter kennis te maken met elkaar, de organisatie en het gebouw. Deze zeer effectieve vorm van community building 
mondt vaak uit in een aantal concrete events of acties die we gezamenlijk ondernemen. Wat soms nog onder de radar 
blijft zijn de vele samenwerkingen die kunstenaars onderling opzetten in de vorm van projecten en tentoonstellingen. 
Ook het uitwisselen van interessante contacten en ervaringen op zowel zakelijk als technisch vlak betekent een grote 
meerwaarde voor hen. NUCLEO is ook in de dagelijkse werking vaak de spil in het samenbrengen van kunstenaars 
met gelijkaardige vragen en noden. 

Foto’s: bewonersvergadering Veeartsenij 

• in de projectruimtes in de Lindenlei vonden 11 artistieke projecten plaats: 
- Margo Veeckman (Masteropstelling 6 studenten LUCA) 
- Lieven Lefere (opbouw grote DOKA) 
- Bert Bossaert (groepsexpo 10 fotografen) 
- Kristof Van Heeschvelde (groepsexpo Kristof + ‘De School van Vanheeschvelde’) 
- Bart Goderis (fotoshoot individuele kunstenaar) 
- Dirk Janssens (workshops fotografie Mentormentor + groepsexpo 15 studenten 4e jaar fotokunst Academie 

Offerlaan) 
- Lieve D’hondt (eindejaarsexpo 20 studenten DKO Sint-Lucas Academie) 
- Sabine Martens (gedichtenexpo Dead Poet vzw) 
- Klaas Vanhee en Lore Smolders (tekenlessen LUCA) 
- Lieven Lefere (opbouw installatie ihkv Van Eyck jaar) 

• in ons bureau stelde dit jaar Jan Laroy tentoon, 

• we verspreidden 139 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 350 
evenementen op Facebook gedeeld met een bereik van 4.300 volgers. De NUCLEO-account op instagram wordt 
intussen ook door 1.900 volgers bekeken en eveneens ook systematisch content van de kunstenaars in residentie. 

• in januari 2019 startten we met een wekelijkse traditie om interessante open calls voor wedstrijden, residenties, ed te 
verzamelen en systematisch door te sturen naar de kunstenaars in de nieuwsbrief “oproepen op vrijdag”. 

 

Foto: werk Jan Laroy, bureau NUCLEO  
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1. BLANCO  
 
http://www.nucleo.be/blanco 
  
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. 
Vanuit de dagelijkse praktijk in de atelierwerking en een diepgaande bevraging van de kunstenaars in de ateliers van NUCLEO 
detecteerden we een grote nood aan een laagdrempelige projectruimte. BLANCO werd in eerste instantie opgestart als 
antwoord op deze vraag en opende in maart 2015 een onderzoeks- en presentatieplek in één van de ateliergebouwen. Daarnaast 
treedt BLANCO met verschillende projecten ook buiten de muren van de eigen panden. Zo stimuleren we de kunstenaars om 
met hun werk in dialoog te treden met de wereld buiten het atelier.  
Kunstenaars die werden goedgekeurd door de toewijzingscommissie en een atelier bij NUCLEO gebruiken, worden op deze 
manier zowel faciliterend als artistiek-inhoudelijk ondersteund. BLANCO is dus verankerd in de atelierwerking van NUCLEO 
en bouwt er verdiepend op verder. 
 
Tweeledige werking: 
 
De werking van BLANCO kent een tweeledige inzet; enerzijds zetten we in op initiatieven van kunstenaars in de 
onderzoeks- en presentatieruimte in ateliergebouw de Veeartsenijschool, anderzijds wordt er met een projectwerking ingezet 
op initiatieven die worden geïnitieerd vanuit BLANCO zelf waarin kunstenaars in de kijker worden gezet door ze te betrekken 
bij specifieke ingrepen, trajecten, creatieopdrachten en locatiegebonden projecten, ook in de publieke ruimte. Hiervoor zoekt 
BLANCO actief naar ‘lege’ zones, in de stad, op papier, ... en vraagt het kunstenaars te reageren op een specifieke context.  
Op deze manier werkt BLANCO het ganse jaar rond met de kunstenaars in residentie en ontstaat de mogelijkheid om ook 
dieper, langer en in een gepersonaliseerd traject met hen te werken in een dialoog die effectief gelinkt is aan hun praktijk. 
Hieruit vloeren korte en lange wisselwerkingen voort, die soms ook buiten de werking van BLANCO en NUCLEO hun effect 
hebben.  
  
BLANCO werkt met een grote, diverse groep kunstenaars. Wat hen verbindt is dat ze allen een atelier hebben bij NUCLEO, 
maar allemaal hebben ze een eigen verhaal en specifieke noden. BLANCO biedt met haar werking antwoorden op vragen en 
noden op vlak van ondersteuning, maar creëert ook mogelijkheden en opportuniteiten voor kunstenaars om in dialoog te gaan 
met een publiek en met elkaar. Het geheel vormt een toegankelijk en laagdrempelig platform dat een staalkaart brengt van 
NUCLEO residenten met aandacht voor de diversiteit binnen de groep.  
 
BLANCO is rechtstreeks geënt op de atelierwerking van NUCLEO en is daarom uniek in het veld. De noodzaak van de 
verbreding van het begrip atelier is in hoofdzaak de motor geweest van het opzetten van BLANCO en vormt dus een wezenlijk 
onderdeel van zijn bestaansrecht. BLANCO opereert niet van uit een klassieke curatoriële visie en geniet daarom een neutraal 
karakter waarin de kunstenaar, zijn/haar persoonlijk artistiek traject en/of de werkomgeving primeert, en niet het programma.  
 
Communicatie 
  
BLANCO zorgt voor een overkoepelende (online) communicatie omtrent de kunstenaarsinitiatieven in de zaal en de 
projectwerking. 
  
Er is een uitgebreide archivering in beeld en tekst en aankondiging van aankomende activiteiten op facebook en op een eigen 
website (http://nucleo.be/blanco). Via nieuwsbrieven en online agenda’s, kunstblogs en facebook- groepen en pagina’s houden 
we ons publiek op de hoogte. (http://uitdatabank.be, WeekUp, …) 
  
BLANCO facebookpagina > https://www.facebook.com/blanconucleo 
3.032 likes - 3.141 volgers 
  
Instagram > BLANCO start met een INSTAGRAM-account in januari 2020 https://www.instagram.com/blanco_platform/ 
  
Nieuwsbrieven worden gericht verstuurd naar 
pers (394 mailadressen) 
BLANCO (632 mailadressen) 
NUCLEO (3.580 mailadressen) 
  
Verder sluiten we aan bij bepaalde netwerken, stedelijke initiatieven en ‘kapstok-events’ zoals tumultingent, Gent Kunst, … 
om actief deel uit te maken van het kunstenbiotoop in de stad. 
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1.1. DE RUIMTE: onderzoeks- en presentatieruimte, ateliergebouw de Veeartsenijschool 
  
Initiatieven van kunstenaars 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.coupure_zaal 
  
Binnen de werking in de zaal in de Veeartsenijschool staan experiment, ontmoeting en kunstenaarsinitiatief voorop. Deze 
ruimte biedt de kunstenaars mogelijkheden hun inhoudelijke en praktische werkprocessen uit te lichten en hun werk en praktijk 
openbaar te maken. Het is een neutrale ruimte waar kunstenaars tijdelijk aan de slag kunnen om naar believen een eigen 
invulling te installeren.  
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, en dit 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, de dialoog met de buitenwereld en ook 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, tijdelijke werkruimte en laagdrempelige opportuniteiten 
voor exposure. 
 
BLANCO werkt hier in hoofdzaak ondersteunend en faciliterend: volgens het initiatief van de kunstenaar wordt gezocht hoe 
er vanuit BLANCO op maat kan worden begeleid, zowel inhoudelijk, productioneel als op vlak van communicatie. 
  
Aanvullend programma 
 
Ook aanvullende kunstenaarsinitiatieven waarin BLANCO een actieve verbindende en organisatorische rol opneemt zoals bv 
interne kennisdeling via workshops binnen de groep NUCLEO residenten en vragen/initiatieven op maat worden bekeken.  
 
Externe projecten waar verbinding en ontmoeting tussen kunstenaars centraal staat, worden indien ze een meerwaarde 
voor de kunstenaars in residentie of de organisatie betekenen gefaciliteerd. Zo zette BLANCO in het verleden mee de 
schouders onder een tekensessie rond ‘The Borderline Books’ i.s.m. S.M.A.K. en zette het de deur open voor een rondetafel 
rond de nieuwe Vlaamse kunstkoopregeling waarbij men specifiek feedback en input vroeg van NUCLEO residenten.  
 
Uiteraard kan de ruimte ook ingezet worden, indien compatibel met de agenda van de kunstenaarsinitiatieven, voor de 
BLANCO projectwerking, andere NUCLEO initiatieven zoals OPEN ATELIERS, en wordt er koppeling gezocht met 
externe verbindende kunstgerelateerde activiteiten zoals Gent Matinees en Museumnacht. Soms worden activiteiten 
gecombineerd, en wordt een expo / opstelling bv het decor van een infosessie, enz.  
 
in 2019 waren in de BLANCO ruimte 
  
30 exposities 
46 NUCLEO residenten stelden tentoon 
8 keer in dialoog met andere NUCLEO residenten 
22 keer in dialoog met externen 
in totaal toonden 139 kunstenaars hun werk 
 
11 ‘specials’ 
4 groepsexpo's (met 11, 21, 4 en 7 betrokken kunstenaars)  
een 'blind date' experiment tussen 2 kunstenaars 
een presentatie van een mentormentor Masterclass (12 betrokken kunstenaars) 
2 boekvoorstellingen (5 en 22 betrokken kunstenaars) 
een 5 maand durend ‘residentie-project’ in een tijdelijk pand in de Nederpolder (18 betrokken kunstenaars) 
 
5 proefopstellingen 
  
De vraag / nood blijft overweldigend: de ruimte is volledig volgeboekt tot december 2020. 
Een blik op de (interne) planningsagenda >> https://www.nucleo.be/blancoproject/index/nl/60 
  
Bezoekers 
  
Bij evaluatie blijkt dat een kunstenaarsinitiatief gemiddeld een 100-tal bezoekers telt. Dit aantal is o.a. afhankelijk van het 
netwerk van de kunstenaar zelf, de intentie (eerder try-out, of volwaardige tentoonstelling, …), maar ook van een groeiend vast 
BLANCO publiek. We stellen vast dat BLANCO meer en meer naambekendheid geniet waardoor een vast publiek zijn weg 
(terug)vindt naar de zaal. De kunstenaars geven bij evaluatie telkens aan verrast te zijn van de 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,…) en ook verkoop. 
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1.2. DE PROJECTWERKING – initiatieven vanuit BLANCO: lege zones, BLANCO in beweging 
  
BLANCO zoekt voor de projectwerking 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, en reageren op een gegeven context. 
 
BLANCO blijft alert voor ‘nieuwe blanco zones’ en speurt naar nieuwe opportuniteiten in zowel de stad waarin de publieke 
ruimte kansen biedt, maar ook minder fysieke leemten kunnen bespeeld worden, zoals aan een column in een magazine, een 
tijdslot in een voorprogramma bij podiumkunst,... Zo wil BLANCO nieuwe (tijdelijke) projecten blijven opzetten, 
samenwerkingen aangaan en zo de projectwerking blijvend vernieuwen.  
 
Projectwerking 2019 
16 kunstenaars participeerden in locatieprojecten 
4 kunstenaars kregen een carte Blanche in KUNSTLETTERS magazine (3 extern) 
13 kunstenaars werden met een schets opgenomen in de visuele column in WeekUp 
 
• BLANCO DOK 

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

Vijf zomers lang nestelde BLANCO zich als bewoner op DOK (de tijdelijke invulling en 'werfplek voor verpozing en 
creatieve manoeuvres' aan de oude dokken in Gent). BLANCO nodigde er gedurende het seizoen maandelijks (5) een 
andere kunstenaar uit die er in dialoog gingen met de plek, haar bewoners en bezoekers tijdens een residentie van één 
maand. 
De kunstenaars kregen drie grote ramen aan de kade als canvas, als fysiek vertrekpunt vanwaar ze hun werkperiode 
inluidden. Deze ramen, gelegen aan de waterkant, zijn ook zichtbaar vanaf de andere kade aan de ring. De aanleg van 
de nieuwe kade heeft de zichtbaarheid van deze plek nog vergroot. 
  
In 2019 faciliteerde en toonde BLANCO het werk van vijf kunstenaars op DOK. Gezien de werking van DOK stopte na 
de zomer van 2019 betekent dit ook het einde van de interventies daar. In totaal betrokken we 25 kunstenaars in dit 
locatieproject. 

  
• BLANCO TWEEBRUGGEN 

https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.tweebruggen 

Sinds januari 2016 trekt BLANCO ook de publieke ruimte in en geeft op onregelmatige basis een nieuwe artistieke 
invulling aan een muur op de gevel van Hotelschool Gent in de Tweebruggenstraat. 
  
In 2019 faciliteerde en toonde BLANCO het werk van twee kunstenaars op de muur in de Tweebruggenstraat. Eind 
2019  zijn dat er zeven in totaal.   

  
• 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. 
Vanaf het voorjaar 2016 liet BLANCO ze ongeveer driemaal per jaar invullen door een andere kunstenaar, die er een 
boodschap of visuele mededeling aan de bevolking formuleerde. 

  
In 2019 faciliteerde en toonde BLANCO het werk van vier kunstenaars in de kastjes in de Hoogpoort. Eind 2019 zijn 
dat er 13 in totaal. Het project ligt stil wegens dakwerken aan het stadhuis.   

  
• BLANCO NEDERPOLDER 

 
In afwachting van renovatiewerken kreeg NUCLEO voor vijf maanden een gebouw in centrum Gent in beheer van 
Sogent: van 1 mei tot 1 oktober 2019. Het gebouw had 9 atelierruimtes op de eerste en tweede verdieping. Het 
gelijkvloers hielden we vrij voor een BLANCO project rond ontmoeting. Hiervoor werd een Open Call verstuurd 
naar de NUCLEO residenten. Uiteindelijk trokken 9 NUCLEO residenten samen met evenveel externe kunstenaars in 
de benedenverdieping. Er werden interne ontmoetingen, ‘poldersalons’ georganiseerd, een publiek toegankelijk 
‘polderslot’ voor het hele gebouw met expo en Open Studio’s. Twee kunstenaarsduo’s presenteerden werk in een 
vitrinekastje aan de voorgevel van het gebouw, in de publieke ruimte. 

 
Er was dialoog, er werden plannen gesmeed en zaken uitgeprobeerd. Elk bewoog zich in het gebouw op eigen tempo. 
Er ontstonden samenwerkingen, sporen in en op het gebouw en daarbuiten, ook verder in de tijd. Iedereen handelde met 
open vizier en zin in ontmoeting. Het was een bijzonder experiment. 
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• BLANCO WEEKUP 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.weekup 

BLANCO slaat sinds het najaar van 2017 de handen in elkaar met cultureel weekmagazine WeekUp en vult 
tweewekelijks een leeg stukje van de alombekende papieren cultuuragenda als visuele column. BLANCO gaat hiervoor 
op zoek naar ideeën, onaffe zaken en aanstalten tot … in de vaak verborgen en ongeziene schetsboeken van 
kunstenaars. 
In 2019 plaatsten we 13 kunstenaars met hun schets in WeekUp. Eind 2019 zijn dat er 42 in totaal. WeekUp stopte met 
de papieren versie waardoor dit project werd afgerond. 
  

• BLANCO KUNSTLETTERS (nieuw in 2019) 
https://www.nucleo.be/blanco/index/nl#filter=.kunstletters 

Met de rubriek 'CARTE BLANCHE' geeft BLANCO sinds januari 2019 kunstenaars vrij spel in Kunstletters 
magazine. Deze keer vormen twee lege vellen papier en een carte blanche het speelveld. Viermaal per jaar vangt 
Kunstletters magazine (Kunstwerkt) de passie van beeldende kunst maken in woorden en beelden. De kunstenaars 
worden geselecteerd i.s.m. de partners binnen de Vlaamse koepel van atelierorganisaties UFO: NUCLEO uit 
Gent, Studio Start uit Antwerpen, Cas-co uit Leuven, Vonk uit Hasselt/Genk en De Tank van het Entrepot uit Brugge. 
  
In 2019 kregen vier kunstenaars een spread in het magazine.  

  

1.3. Overzicht programma BLANCO 2019 
  
Beeldmateriaal in bijlage. 
 
A. DE RUIMTE – initiatieven van kunstenaars 
E= Expo / T=Try-out / P=Performance 
 
#121 – 11/01 > 13/01: Mira Albrecht, Grant Gover, Stephen Draycott, Joseph Murray, Simon Davenport, Matt Rowe, Nikki 
Tompsett, Bartle Halpin Photography, Jo Cowdrey, Oshin Albert, Ondrej Bennes. — Mira Albrecht’s Hello, Goodbye 
Program 
#122 – 18/01 > 27/01: Brantt & Thanh Long Lam – En Route 
#123 – 01/02 > 10/02: Klaas Van der Linden – Off The Rails 
#124 – 22/02 > 24/02: Hallveig Ágústsdóttir, AnnaMarie Ignarro – Preserve the necessary beauty 
#125 – 28/02 > 10/03: Free Pectoor – White Works 
#126 – 16/03 >24/03: Griet Van de Velde & Roberta Gigante 
#126b  – 26/03 > 04/04: Steven Antonio Manes & Robby Blondbaard – Verticale / Orizontale 
#127 – 19/04 > 21/04: Gerben Gysels – Het Hoofd en de benen. 
#128 – 26/04 > 28>04: Naomi Kerkhove – Naomi kerhove invites 
#129 – 03/05 > 05/05: mentormentor – Ann-Sophie Deproost curated by mentormentor 
#130 – 09/05 > 19/05: Jonas Vanderbeke – Inter omnia Saga 
#131 – 25/05 > 02/06: Pieter De Clercq, Rachel Strijdonk, Steven Prengels, Arno Synaeve – The Eye of the Beholder, Resting 
on the Shoulder: An Attempt for Extreme Precautions 
#132 – 07/06 > 16/06: Niels Ketelers – Voelen is horen, het geluid van muziek. 
#133 – 17/06: Topo Copy, Clara verbeke en Judith Herman – Nieuwe publicaties#2: ‘U draait zich om’ 
#134 – 21/06 > 30/06: Marjolein Labeeu – hij was maar een clown 
#135 – 04/07 > 15/07: Shirley Villavicencio &Tim Onderbeke – PASTICHE groepsexpo 
#136 – 25/07 > 28/07: Merel Cremers & Bram van Breda – To Hit When Moving   
#137 – 02/08 > 18/08: Jan Laroy – Youth is wasted on the young 
#138 – 19/08: Chiara Lammens fotoshoot 
#139 – 31/08: mentormentor –  resultaten mentormentor Masterclass Laura El-Tantawy 
#140 – 07/09 > 15/09: Roeland Zijlstra – Dénouement 
#141 – 20/09 > 29/09: Stepgh Gildemyn, Brantt & Free Pectoor – CMYK 
#142 – 05/10 > 07/10: Hilde Van Wambeke – Le Plaisier de construire 
#143 – 18/10 > 20/10: Francis Bekaert & Jan Dheedene – Er/Uit 
#144 – 25/10 > 03/11: meindert Peirens & MariaG.Azcarate – The Laius complex \ The son that was most like him 
#145 – 04/11: Hilde Van Canneyt: portfolio reviews 
#146 – 11/11: Carla Besora & Goergia Kokot – Something cosy and unpretentious, such as gezelligheid 
#147 – 15/11 > 17/11: Sam Eggermont  – What is over is just beginning 
#148 – 22/11 > 24/11: Eddy De Buf & Brian Reinbolt (US)  –  Would it make any difference if I never Existed 
#149 – 29/11: Bert Heytens / Felix Fasolt – The Powerade Series 
#150 – 07/10 > 18/12: mentormentor – verzameld werk 01 groepestentoonstelling 
#151 – 17/12: Mert Sen & Ruud Van Moorleghem – Astrid & Bebe 2020 Calender 
#152 – 21/12 > 29/12: Conrad Willems – Conrad Willelms presenteert werk van Joan Hus 
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DE PROJECTWERKING – initiatieven vanuit BLANCO op locatie 
  
• BLANCO DOK 
  

mei: Tess Wilders – Home Sweet Home  
juni: Hilde Van Wambeke  
juli: Linde Dumolein – Eating Butter 
augustus: Fen De Winter – It’s now or never baby! 
september: Steven Antonio Manes – Ciao A Tutti! 
  

• BLANCO TWEEBRUGGEN 
  

13/08/2018 > 25/03/2019: Nora De Decker – Laquelle vous préférez 
29/03 > 05/01/2020: Gerben Gysels – Aldi 

  
• BLANCO HOOGPOORT 
  

13/11/2018 > 13/02/2019: Eline Vansteenkiste – Glassworks 
15/02 > 15/05: Tim Bruggeman – 500 huizen 
14/05 > 10/09: Simon Debbaut-L’Ecluse –  re:voir 
19/10 > … Elien Ronse – Have you spotted a melodi lamp? Send a photo and streetname to +32496890681  

 
• BLANCO NEDERPOLDER (1 mei tot 1 oktober 2019) 
  

26/09 POLDERSLOT 
 

Poldersalon met: September Collective [Mathilde Strijdonk, Ben Benaouisse, Kristof Lemmens, Aäron Willem, Sam 
Eggermont], Dolores Bouckaert, Nicoline van Stapele, Jonas Vanderbeke,  Jan Delestinne, Tineke Bacqué, Louisa 
Vanderhaegen, Nicolas Van Parys, Elke Desutter, Carla Swerts en Croxhapox / #thethirdlandscape 
 
Open Studio’s met: Koen Deschuyter, Linde Dumolein, Ines Claus, Veronika Bezdenejnykh, Sam Eggermont, Manuel 
Penteado en Stijn Demuynck 
 

• BLANCO WEEKUP 
  

Schets #29 — 16/01 – 22/01 — Naomi Kerkhove 
Schets #30 — 30/01 – 05/02 — Conrad Willems 
Schets #31 — 13/02 – 19/02 — Nicoline van Stapele 
Schets #32 — 27/02 – 05/03 — Marthe Vanthuyne 
Schets #33 — 13/03 – 19/03 — Coralie Laudelot   
Schets #34 — 27/03 – 02/04 — Topo Copy & Liesbeth De Stercke 
Schets #35 — 10/04 – 16/04 — Meindert Peirens 
Schets #36 — 24/04 – 30/04 — Mert Sen 
Schets #37 — 08/05 – 14/05 — Karel Verhoeven 
Schets #38 — 22/05 – 28/05 — Linde Dumolein 
Schets #39 — 05/06 – 11/06 — Fen De Winter  
Schets #40 — 19/06 – 25/06 — Clara Verbeke 
Schets #41 — 03/07 – 09/07 — Judith Herman 
Schets #42 — 17/07 – 23/07 — Jonas Nachtergaele 
   

• BLANCO KUNSTLETTERS 
  

Carte Blanche #01 — 01/01 – 31/03 — Karina Beumer ism Studio Start, Antwerpen 
Carte Blanche #02 — 01/04 – 30/06 — Lore Stessel ism Cas-co, Leuven 
Carte Blanche #03 — 01/07 – 30/09 — Rebekka Löffler (NUCLEO) 
Carte Blanche #04 — 01/10 – 31/12 — Joke Hansen  ism De Tank / Het Entrepot, Brugge  
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2. SUPPORT 
 
SUPPORT is een jaarprogramma van ondersteunende activiteiten voor de ontwikkeling van de artistieke praktijk voor 
kunstenaars uit Gent en omstreken - ook voor kunstenaars die (nog) geen atelier bij NUCLEO hebben. Het programma is zo 
opgebouwd dat het aan een kleine groep kunstenaars verdiepende ondersteuning biedt, maar tegelijkertijd een grotere 
groep bereikt met de kennisdelingstools. 
 
De activiteiten van BLANCO richten zich op kunstenaars met atelier bij NUCLEO. SUPPORT richt zich op bredere 
doelgroep van professionele en startende beeldend kunstenaars, dus ook kunstenaars die (nog) géén atelier bij NUCLEO 
hebben, starters die hun praktijk willen opbouwen, maar bijvoorbeeld ook (internationale) kunstenaars die tijdelijk in Gent en 
omgeving willen komen werken. 
 
2.1. 2019: ontwikkeling programma van ondersteunende opportuniteiten: zakelijk en artistiek, breed en verdiepend 
  
Naast de platformactiviteiten van BLANCO biedt NUCLEO vanaf 2020 een programma van ondersteunende activiteiten 
aan voor kunstenaars in Gent en omgeving. We hebben de ambitie om met dit programma bij te dragen aan de positie van de 
kunstenaars in de stad. Het programma komt tot stand in samenwerking met verschillende partners die de nodige kennis 
binnenbrengen en bundelt ondersteunende activiteiten voor kunstenaars in een overzichtelijk programma dat regelmatig zal 
worden gecommuniceerd naar de bredere artistieke gemeenschap. 
 
Professionele ondersteuning is een kritische succesfactor voor een duurzame loopbaanontwikkeling.5 Verschillende 
organisaties in Vlaanderen bieden dan ook ondersteunende programma’s voor kunstenaars aan. Kleinere structuren 
(alternatieve managementbureaus) zoals Auguste Orts, Jubilee en Arp zijn er vaak voor een beperkt aantal kunstenaars, of zijn 
opgezet door een groep kunstenaars om samen hun individuele praktijken te ondersteunen. Atelierorganisaties zoals NUCLEO, 
Studio Start (AAIR), Cas-co, VONK en De Tank (Het Entrepot) in de verschillende Vlaamse steden organiseren op 
uiteenlopende manieren ondersteunende activiteiten. De meeste ondersteunende programma’s zijn sterk selectief (STRT KIT, 
ontwikkelingsprogramma Kunsthal Gent). Voor het uitwerken van een geïntegreerd kunstenaarsbeleid is NUCLEO vertrokken 
vanuit de vraag: Hoe een bredere groep kunstenaars te ondersteunen? 
  
In vergelijking met Vlaamse collega-organisaties is het nieuwe programma van NUCLEO gericht op een grotere groep 
kunstenaars. We hebben daarvoor onder meer gekeken naar verschillende organisaties in het VK die ook breder georiënteerde 
ondersteunende programma’s hebben uitgewerkt, zoals o.a. East Side Projects in Birmingham, Spike Island in Bristol en S1 art 
space in Sheffield – net als Gent geen centrumsteden, maar steden waarvoor het moeilijker is om kunstenaars in de stad te 
houden, door de aanzuigende werking van een nabije hoofdstad. Mede daarom zijn deze programma’s niet gericht op een 
kleine selecte groep kunstenaars, maar open voor wie deel wil nemen, met als doel om gemeenschapsvorming te stimuleren en 
bij te dragen aan het artistieke klimaat in de stad. Ze stimuleren zelfgeorganiseerde activiteiten, uitwisseling en 
zelfredzaamheid, maar helpen kunstenaars ook aan de juiste informatie en netwerken. Met lezingen, workshops, gesprekken 
met experts, reizen en netwerkgelegenheden. 
  
Ambities die werden onderzocht als onderdelen van het ondersteunend programma voor de toekomst: 
 

● het opzetten van een atelierprijs voor startende kunstenaars: het gratis beschikbaar stellen van een (gedeelde) 
werkruimte in een (tijdelijk) ateliergebouw van NUCLEO, indien mogelijk inclusief inhoudelijk mentorschap  

● inzet van tijdelijke gebouwen voor nieuwe samenwerkingsprojecten of residenties (cf Poldersalon in de 
Nederpolder - zie BLANCO). Dit soort project stimuleert eigen initiatief; om de eenmalige opportuniteit van tijdelijke 
gebouwen zo productief mogelijk in te kunnen zetten steken we onze voelsprieten uit naar de noden in ruimtegebruik 
onder kunstenaars in Gent en zoeken naar de juiste match of starten een oproep 

● samenstellen van een expertpoule 
● tijd en expertise van het team inzetten als spreekuur voor kunstenaars (in functie van de competenties in het team) 
● kennisdelingsworkshops tussen NUCLEO kunstenaars structureler organiseren, ook met externe expertise, en ze 

toegankelijk maken voor een bredere groep geïnteresseerden 
● onderzoek naar een gezamenlijke studiereis voor kunstenaars 
● samenwerking met LUCA: de voormalige samenwerking met LUCA, waardoor onze residenten de werkplaatsen 

konden gebruiken, werd stopgezet wegens een hogere bezettingsgraad en rationalisering van faciliteitengebruik bij 
LUCA. We onderzoeken mogelijkheden voor toegang tot specifieke lesmodules van LUCA – en bijbehorende 
toegang tot LUCA’s werkplaatsen 

 
Sommige ondersteunende activiteiten zijn bestemd voor een beperkt aantal kunstenaars, andere voor een bredere 
groep. Het totaal aan ondersteunende activiteiten naast de platformactiviteiten van BLANCO wordt naar buiten gebracht als 
een jaarprogramma. Dat betekent dat er een doorlopende ondersteuning aan kunstenaars plaatsvindt; uit onderzoek blijkt dat 
kunstenaars wijzen op het belang van langdurige ondersteuning in plaats van deelnemen aan occasionele activiteiten.6 

 
5 (bron: Janssens, J, Reframing the international, https://issuu.com/kunstenpuntflandersartsinstitute/docs/kp2_nl_web en 
http://www.kunstenenerfgoed.be/sites/default/files/uploads/140219_kritische_succesfactoren_van_de_vlaamse_kunsten_synthesetekst.pdf 
6 Mapping Artist’s Professional Development Programmes in the UK: Knowledge and Skills, Rebecca Gordon-Nesbitt, Chisenhale Gallery 



 35 

  
SUPPORT wil aanvullend op de activiteiten van BLANCO helpen om het netwerk en de kennis van kunstenaars in 
Gent te versterken en zo bijdragen aan een sterkere lokale artistieke gemeenschap. 
 
2.2. Tools voor het SUPPORT programma 

  
● BLANCO/SUPPORT TEAM (expertpoule) 

 
NUCLEO bouwt met het BLANCO/SUPPORT TEAM aan een poule van externe experts. 
  
Een kunstenaar ontwikkelt in de loop van zijn of haar carrière een netwerk aan relaties en (duurzame) 
samenwerkingsverbanden: zo vormt zich een team van experts die bijdragen aan verschillende aspecten uit zijn/haar 
praktijk: van inhoudelijke, zakelijke en juridische tot praktische of persoonlijke aspecten. 
  
Om kunstenaars in Gent te ondersteunen bij het ontwikkelen van zo’n netwerk én om hen te ondersteunen bij 
SUPPORT en BLANCO-activiteiten, bouwt NUCLEO aan een ‘algemeen team van experts’, met curatoren, 
kunstenaars en mensen met geheel andere expertises. Dit team bestaat voor alle duidelijkheid niet vooral uit curatoren 
of tentoonstellingsmakers, maar draagt bij aan een brede ontwikkeling van de kunstenaarspraktijk. Ondersteuning voor 
een brede groep kan bijvoorbeeld bestaan uit workshops en/of compacte talks over de praktijk van de expert. Experts 
kunnen daarnaast persoonlijke / verdiepende ondersteuning bieden voor kunstenaars in de BLANCO ruimte en 
kunstenaars die geselecteerd worden voor een ander onderdeel van het programma. Experts worden betrokken als 
sparring partner, schrijver van teksten, in een selectiecommissie voor verdiepende activiteiten, etc. 
  
HET BLANCO/SUPPORT TEAM bestaat uit diverse profielen. Het aantal hangt af van de budgettaire realiteit, maar 
ideaal gezien maken er jaarlijks minimaal 10 verschillende profielen deel uit van het team. We betrekken ook de leden 
van de toewijzingscommissie, die voor BLANCO/SUPPORT activiteiten gelijkaardig worden vergoed als andere experts. 
Er vinden jaarlijks in januari wissels plaats in het team, experts kunnen zich kandidaat stellen en kunstenaars kunnen ook 
kandidaten voorstellen. 
  
Wanneer kunstenaars ondersteuning nodig hebben voorbij de budgetten die NUCLEO hiervoor kan vrijmaken, kan 
NUCLEO ook enkel optreden als matchmaker en kunstenaars en experts aan elkaar verbinden voor verdere 
individuele praktijkondersteuning. 
  

Mogelijke profielen: 
-    inhoudelijke sparring partner: curator 
-    inhoudelijke sparring partner: kunstenaar 
-    inhoudelijke sparring partner: theoreticus 
-     kunstenaar met artistieke organisatie 
-    zakelijk adviseur 
-    juridisch adviseur 
-    editor / tekstschrijver 
-    subsidie-expert 
-    uitgever 
-    galerist 
-    vertaler 
-    fotograaf 
-    filmmaker 
-    tentoonstellingsopbouwer 
-    archivaris 
-    psycholoog 
- ... 

  
Van de financiële investering in het BLANCO/SUPPORT TEAM komt een deel als verloning terecht bij kunstenaars die 
optreden als expert, en het gehele budget komt ten goede van spelers in de culturele sector. 
  

• ATELIERPRIJZEN (werktitel) 
NUCLEO onderzoekt de haalbaarheid en mogelijke randvoorwaarden van een jaarlijkse atelierprijs, die bestaat uit een 
gedeelde werkruimte voor vijf kunstenaars, begeleiding door experts uit het BLANCO/SUPPORT TEAM en een 
klein werkbudget. 
De prijs staat open voor kunstenaars uit Gent, op een cruciaal moment in hun carrière, die baat hebben bij een gedeelde 
werkruimte en/of ondersteuning door het BLANCO/SUPPORT TEAM. We kiezen voor het aanbieden van een gedeelde 
werkruimte om wederzijdse inspiratie en/of samenwerking te stimuleren; voor een gemengde groep om generaties in 

 
2015, p 33 – 36. 
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contact brengen en mentorschap te stimuleren, onder elkaar en door het BLANCO/SUPPORT TEAM. SUPPORT 
workshops (zie verder) maken deel uit van het programma. 
  
Jaarlijks wordt voor deze prijzen een open call uitgeschreven in de zomer. De precieze inhoud van de prijs, voorwaarden 
en criteria worden ieder jaar voor deze open call opnieuw bepaald, zodat de focus kan worden bijgesteld en er rekening 
kan worden gehouden met de op dat moment beschikbare ruimte en budgettaire realiteit. Selectie vindt plaats door een 
jury die wordt samengesteld uit het BLANCO/SUPPORT TEAM. 
 

• ZAKELIJKE EN INHOUDELIJKE WORKSHOPS (kennisontwikkeling) 
Viermaal per jaar organiseert SUPPORT workshops die gericht zijn op kennisontwikkeling en  informatievoorziening 
rond zakelijke, juridische, artistieke of andere vakkennis. Workshops worden georganiseerd i.s.m. partners (o.a. 
Cultuurloket), met kunstenaars die specifieke kennis kunnen delen of met leden van het BLANCO-SUPPORT TEAM. 
> twee workshops voorjaar, twee workshops najaar 
  
In 2019 vonden al twee workshops plaats in Kunsthal Gent: 
 
14/03: Auteursrechten voor beeldende kunstenaars ism SOFAM 
05/11: Vergoeden in de cultuursector ism Cultuurloket 
 
 

 
Foto: workshop SOFAM 

 
• NIEUWSBRIEF OPPORTUNITEITEN (gecureerd door expert, vier per jaar) 

Viermaal per jaar wordt er een SUPPORT nieuwsbrief gemaakt, met als doel het delen van kennis en opportuniteiten 
in binnen- en buitenland, telkens gecureerd door / in samenwerking met een expert uit het BLANCO/SUPPORT 
TEAM. De insteek verschilt per nieuwsbrief, de betrokken expert geeft er een persoonlijke kleur en thematiek aan. 
  

• (BOVEN)LOKALE RESIDENTIES (voorlopig on hold wegens het niet toekennen van bovenlokale middelen, zie 
verder) 

Individuele verdiepende trajecten in de vorm van residenties in samenwerking met (bovenlokale) partners, zoals 
PostX Merelbeke en platvvorm Deinze (onder voorbehoud van bovenlokale middelen). Voor de begeleiding wordt het 
BLANCO/SUPPORT team betrokken.  

 
 
2.3. Zoektocht naar financiering bovenlokaal cultuurbeleid 
 
Eerste ronde: indiendatum 15/05/19 
 
Een eerste poging om middelen bijeen te krijgen voor deze nieuwe werking werd gedaan met een subsidieaanvraag onder de 
werktitel ‘Waar is het atelier’?  
  
Inhoud dossier:  

• ondersteunend kunstenaarsbeleid (jaarprogramma) 
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• samenwerking met Platvvorm (Deinze) en PostX (Merelbeke) voor residenties 
• driejarig project 
• totaal aangevraagde bedrag: €111.200 (voor drie jaar) 

 
Voor de activiteiten die in het dossier aan bod kwamen, werden verschillende partnerschappen opgezet. Het programma 
voorzag in zakelijke ondersteuning in samenwerking met Cultuurloket (breed) en coöperatie HAVEN (verdiepend); 
samenwerking met Platvvorm in Deinze en PostX in Merelbeke maakte een serie residenties voor kunstenaars mogelijk 
(verdiepende artistieke ondersteuning); Kunsthal Gent schiep ruimte voor verschillende Artist Talks en kunstmagazine The 
Art Couch schreef een aantal artikelen over de kunstenaars in het programma; we organiseerden een 
bezoekersprogramma (atelierbezoeken) met externe gasten en door het team van NUCLEO. 
 
Helaas ontvingen we op 15/10/2019 negatief advies, met als voornaamste argument dat een dergelijk project perfect zou 
moeten kunnen binnen de lokale atelierwerking. Bovendien blijken de voornaamste merites van dit project in ogen van de 
commissie te liggen in de verspreiding van expertise bij de regionale overheden, en niet op artistiek-inhoudelijk vlak. 
Dit is voor NUCLEO natuurlijk een problematische stellingname: voor ons ligt de finaliteit van dit project in de eerste 
plaats precies daar. 

 
Tweede ronde: indiendatum 15/11/2019 
 
We bleven niet bij de pakken zitten en dienden opnieuw in voor de tweede ronde met het meerjarige project ‘NUCLEO 
supports PostX Merelbeke en platvvorm Deinze’. 

Inhoud dossier: 
• sterkere afbakening als project, los van de jaarwerking 
• focus op de samenwerking met Platvvorm (Deinze) en PostX (Merelbeke) (residenties) 
• driejarig project 
• totaal aangevraagde bedrag: €86.175 (voor drie jaar) 

 
Met dit project wilden we de professionalisering van 2 ‘artist-run’ organisaties nabij Gent ondersteunen, en professionele 
ontwikkelingskansen voor kunstenaars via een reeks residenties versterken en verankeren. Het project zette in op 
professionalisering, bovenlokale zichtbaarheid en uiteindelijk lokale verankering van de kansen die de partnerorganisaties 
bieden aan de ontwikkeling van kunstenaars. 

Door het begeleiden van een serie residenties zouden zowel de twee organisaties als kunstenaars in residentie de kans krijgen 
om zich te ontwikkelen, te professionaliseren en een bovenlokale zichtbaarheid en publieksbereik te realiseren. Met dit project 
toonde NUCLEO zelf haar ambitie om nieuwe professionele kansen voor beeldend kunstenaars (mee) mogelijk te maken. 

Helaas ontvingen we op 15/04/2020 opnieuw negatief advies. De argumentatie voor de afwijzing in de eerste ronde bleken we 
te hebben ondervangen in het tweede dossier, maar de commissie bracht nieuwe argumenten aan om ook dit dossier niet te 
honoreren.  
De voornaamste argumenten waren: de indruk dat de lokale partnerorganisaties enkel instrumenteel werden ingezet (!), 
onvoldoende  geloof in de deskundigheid van NUCLEO (!), een aantal opmerkingen bij de begroting waarvan sommige 
flagrant niet correct (vb huurgelden voor infrastructuur stonden zowel aan inkomsten als uitgavenzijde genoteerd onder de 
vorm van partnerinbreng en waren dus geenszins, zoals de commissie onterecht opmerkte, een betalende uitgavenpost). 
 
We stellen ons dan ook vragen bij de samenstelling en expertise van de beoordelingscommissie. Het wantrouwen van de 
commissie dat spreekt uit de opmerking dat de partnerorganisaties louter instrumenteel zouden worden ingezet, terwijl de 
finaliteit van het project in zijn geheel net ligt in het ondersteunen van deze organisaties, is bijzonder pijnlijk en doet een 
gebrekkige voeling met het veld vermoeden. Gecombineerd met de fouten in de beoordeling van de begroting leidt dit tot een 
beoordeling die totaal naast de kwestie is. 
 
We beraden ons over het nut van deelname aan een nieuwe indieningsronde. Als er ook in de toekomst op deze manier 
beoordeeld wordt lijkt het nuttiger onze tijd en energie anders te kanaliseren.  
 
Het tweemaal niet toekennen van de gevraagde subsidie ervoor dat het concept van SUPPORT als geheel telkens opnieuw 
herdacht moest worden. Dit vertraagde vanzelfsprekend de ontwikkeling en implementatie in 2020.  
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1. KENNISONTWIKKELING 

1.1. Studiedagen 
 
Om de vinger aan de pols te houden wat betreft de verschillende evoluties in het (beeldende) kunstenveld en andere 
maatschappelijke domeinen die raakpunten hebben met onze werking, nemen leden van het team op regelmatige basis 
deel aan studiedagen en symposia. 
De opgedane kennis wordt intern gedeeld en staat ten dienste van de verdere visieontwikkeling en het korte en lange 
termijn beleid van de organisatie. 
 
2019 
15/01: Cultuurforum Vlaamse Gemeenschap 
31/01: Diepgravend onderzoek gentrificatie, tijdelijke invullingen en de sociale stad 
26/02: Transitie UGent Greentrack 
12/03: Divestment lunch Greentrack 
26/03: slotsymposium DIT Kunstenpunt 
28/03: workshop Decreet Bovenlokaal cultuurbeleid 
02/04: Algemene Vergadering Greentrack 
10/04: Lente event Cultuurraad Gent 
30/04: praktijksafari Pulse bij De Vieze Gasten 
22/05: Colloquium Cultuurmanagement: nieuwe businessmodellen in de cultuursector 
03/06: Infosessie financieringsmix Cultuurloket 
18/06: Trefdag Cultuur 
25/09: Infosessie LEZ Gent 
01/10: Lancering Landschapstekening Kunsten Kunstenpunt 
22/10: Trefdag Pulse in Concertgebouw Brugge 
27/11: Infosessie kasplanning Cultuurloket 
 

1.2. Prospectie  
 
De voorbije jaren werden prospectiereizen georganiseerd naar bijvoorbeeld Londen (bezoek aan SPACE, Acme, ACAVA) en 
Leeds (East Street Arts), om te kijken hoe andere atelierorganisaties in het buitenland te werk gaan. Er vonden ook bezoeken 
plaats aan Nederlandse organisaties ikv het LOA overleg (zie verder) en aan de verschillende leden van UFO: Studio Start, 
Cas-co, Vonk en De Tank (Entrepot). 
Hieruit bleek dat de bezochte atelierorganisaties in de grond eenzelfde doelstelling hebben, het voorzien in betaalbare ateliers 
voor kunstenaars, maar dat er grote verschillen zijn in werkwijze, schaalgrootte, ondersteunende activiteiten etc. Het werd ook 
bijzonder duidelijk dat er een algemene tendens bestaat waarbij atelierorganisaties onder invloed van diverse 
maatschappelijke evoluties omvormen van louter ruimte faciliterende werkingen naar meer hybride organisaties die dit 
combineren met een ondersteunend kunstenaarsbeleid.  
 
Prospectie 2019: 
26/11: prospectie Luik RAVI en Comptoir des Resources Créatives Liège 
 

Foto: prospective RAVI 26/11  
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2. OVERLEGORGANEN 

2.1. LOA  
 
https://www.ateliersnederland.nl  
 
Sinds 2004 is NUCLEO lid van LOA, Landelijk Overleg Atelierorganisaties in Nederland, samen met 17 andere 
organisaties. 
Het doel van het LOA wordt als volgt omschreven:  

- het uitbreiden van het aantal betaalbare ateliers en woonwerkruimten voor kunstenaars in Nederland en België 
- het signaleren en coördineren van relevante landelijke ontwikkelingen op het gebied van ateliervoorzieningen 
- het geven van advies en informatie over verwerving, financiering en beheer van ateliervoorzieningen en 

woonwerkruimten 
De ledenorganisaties komen tweemaal per jaar samen, telkens te gast bij een ander lid waar ook een werkbezoek aan 
gekoppeld wordt, om relevante thema’s op vlak van atelierbeleid en -beheer te bespreken. Indien wenselijk worden 
gezamenlijke acties naar het beleid toe voorbereid. Verder is het een informeel netwerk waarbij de leden elkaar over 
uiteenlopende thema’s en vragen advies verstrekken. 
 
Enkele panden van NUCLEO staan momenteel op de website van LOA onder de noemer “parels”. 
https://www.ateliersnederland.nl/over-loa/parels/  
 
2019 
31/10: Congres 25 jaar LOA 
21/11: Meeting LOA Rotterdam 
 
Documentaire “Ruimtemakers voor kunst” 
Ter gelegenheid van 25 jaar LOA 
 
𝘋𝘦 𝘸𝘢𝘢𝘳𝘥𝘦 𝘷𝘢𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘦𝘯 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘶𝘳 𝘪𝘴 𝘳𝘦𝘨𝘦𝘭𝘮𝘢𝘵𝘪𝘨 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘸𝘦𝘳𝘱 𝘷𝘢𝘯 𝘷𝘶𝘳𝘪𝘨𝘦 𝘥𝘪𝘴𝘤𝘶𝘴𝘴𝘪𝘦𝘴. 𝘡𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳 𝘨𝘰𝘦𝘥𝘦 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘣𝘰𝘶𝘸𝘪𝘯𝘨 
𝘸𝘰𝘳𝘥𝘵 𝘥𝘦 𝘤𝘶𝘭𝘵𝘶𝘳𝘦𝘭𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘷𝘢𝘢𝘬 𝘯𝘰𝘨 𝘸𝘦𝘨𝘨𝘦𝘻𝘦𝘵 𝘢𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘰𝘱𝘻𝘪𝘤𝘩𝘻𝘦𝘭𝘧𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘪𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘢𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘭𝘶𝘹𝘦 𝘨𝘰𝘦𝘥. 𝘐𝘯 
𝘳𝘦𝘢𝘭𝘪𝘵𝘦𝘪𝘵 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘥𝘦 𝘵𝘢𝘭𝘭𝘰𝘻𝘦 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘳𝘴, 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘯𝘦𝘮𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵𝘦𝘯𝘢𝘢𝘳𝘴 𝘥𝘪𝘦 𝘦𝘳 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘻𝘢𝘢𝘮 𝘻𝘪𝘫𝘯, 𝘫𝘶𝘪𝘴𝘵 𝘴𝘵𝘦𝘳𝘬 𝘷𝘦𝘳𝘣𝘰𝘯𝘥𝘦𝘯 
𝘮𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘦𝘭 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘢𝘯𝘥𝘦𝘳𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳𝘦𝘯, 𝘻𝘰𝘢𝘭𝘴 𝘥𝘦 𝘮𝘦𝘥𝘪𝘢, 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘯𝘥𝘦𝘳𝘸𝘪𝘫𝘴, 𝘥𝘦 𝘻𝘰𝘳𝘨, 𝘥𝘦 𝘸𝘦𝘵𝘦𝘯𝘴𝘤𝘩𝘢𝘱 𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘥𝘶𝘴𝘵𝘳𝘪𝘦. 𝘕𝘢𝘢𝘴𝘵 𝘥𝘦 
𝘵𝘰𝘱𝘭𝘢𝘢𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘰𝘰𝘨𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯𝘥𝘦 𝘮𝘶𝘴𝘦𝘢, 𝘵𝘩𝘦𝘢𝘵𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵𝘱𝘳𝘰𝘫𝘦𝘤𝘵𝘦𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘪𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘰𝘰𝘨 𝘴𝘱𝘳𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯, 𝘰𝘮𝘷𝘢𝘵 𝘥𝘦 𝘴𝘦𝘤𝘵𝘰𝘳 𝘣𝘰𝘷𝘦𝘯𝘥𝘪𝘦𝘯 
𝘯𝘰𝘨 𝘻𝘰 𝘷𝘦𝘦𝘭 𝘮𝘦𝘦𝘳. 𝘒𝘶𝘯𝘴𝘵𝘦𝘯𝘢𝘢𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦𝘭𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫𝘯 𝘷𝘦𝘳𝘢𝘯𝘵𝘸𝘰𝘰𝘳𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘷𝘰𝘳𝘮𝘨𝘦𝘷𝘪𝘯𝘨 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘪𝘦 𝘩𝘪𝘱𝘱𝘦 𝘸𝘦𝘣𝘴𝘪𝘵𝘦 
𝘰𝘧 𝘥𝘢𝘵 𝘥𝘶𝘶𝘳𝘻𝘢𝘮𝘦 𝘪𝘯𝘵𝘦𝘳𝘪𝘦𝘶𝘳, 𝘻𝘰𝘳𝘨𝘦𝘯 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘪𝘯𝘴𝘱𝘪𝘳𝘢𝘵𝘪𝘦, 𝘷𝘦𝘳𝘯𝘪𝘦𝘶𝘸𝘪𝘯𝘨 𝘦𝘯 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘦𝘯 𝘢𝘢𝘯 𝘴𝘭𝘪𝘮𝘮𝘦 𝘰𝘱𝘭𝘰𝘴𝘴𝘪𝘯𝘨𝘦𝘯 𝘰𝘱 𝘥𝘦 
𝘷𝘳𝘢𝘢𝘨𝘴𝘵𝘶𝘬𝘬𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘰𝘯𝘻𝘦 𝘵𝘪𝘫𝘥, 𝘮𝘢𝘢𝘳 𝘤𝘳𝘦ë𝘳𝘦𝘯 𝘪𝘯𝘥𝘪𝘳𝘦𝘤𝘵 𝘰𝘰𝘬 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘨𝘦𝘭𝘦𝘨𝘦𝘯𝘩𝘦𝘪𝘥 𝘦𝘯 𝘳𝘦𝘯𝘥𝘦𝘮𝘦𝘯𝘵 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 𝘴𝘵𝘢𝘥. 
 
𝘈𝘭𝘴 𝘦𝘦𝘯 𝘴𝘵𝘢𝘥, 𝘩𝘢𝘢𝘳 𝘪𝘯𝘸𝘰𝘯𝘦𝘳𝘴 𝘦𝘯 𝘣𝘦𝘻𝘰𝘦𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘸𝘪𝘭𝘭𝘦𝘯 𝘨𝘦𝘯𝘪𝘦𝘵𝘦𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘥𝘢𝘯 𝘪𝘴 𝘦𝘳 𝘰𝘰𝘬 𝘳𝘶𝘪𝘮𝘵𝘦 𝘯𝘰𝘥𝘪𝘨 𝘰𝘮 𝘬𝘶𝘯𝘴𝘵 𝘵𝘦 𝘭𝘢𝘵𝘦𝘯 
𝘰𝘯𝘵𝘴𝘵𝘢𝘢𝘯. 𝘐𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘩𝘦𝘭𝘦 𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘮𝘢𝘬𝘦𝘯 𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘴 𝘻𝘪𝘤𝘩 𝘥𝘢𝘢𝘳𝘰𝘮 𝘩𝘢𝘳𝘥 𝘰𝘮 𝘣𝘦𝘵𝘢𝘢𝘭𝘣𝘢𝘳𝘦 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘸𝘦𝘳𝘬𝘳𝘶𝘪𝘮𝘵𝘦𝘴 𝘷𝘰𝘰𝘳 𝘥𝘦 
𝘭𝘢𝘯𝘨𝘦 𝘵𝘦𝘳𝘮𝘪𝘫𝘯 𝘵𝘦 𝘣𝘦𝘩𝘰𝘶𝘥𝘦𝘯. 𝘐𝘯 𝘰𝘱𝘥𝘳𝘢𝘤𝘩𝘵 𝘷𝘢𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘭𝘢𝘯𝘥𝘦𝘭𝘪𝘫𝘬 𝘯𝘦𝘵𝘸𝘦𝘳𝘬 𝘷𝘢𝘯 𝘢𝘵𝘦𝘭𝘪𝘦𝘳𝘰𝘳𝘨𝘢𝘯𝘪𝘴𝘢𝘵𝘪𝘦𝘴, 𝘥𝘢𝘵 𝘢𝘭 25 𝘫𝘢𝘢𝘳 𝘣𝘦𝘴𝘵𝘢𝘢𝘵, 
𝘳𝘦𝘪𝘴𝘥𝘦𝘯 𝘧𝘪𝘭𝘮𝘮𝘢𝘬𝘦𝘳𝘴 𝘔𝘢𝘳𝘫𝘰𝘭𝘦𝘪𝘯 𝘷𝘢𝘯 𝘈𝘭𝘧𝘦𝘯, 𝘙𝘶𝘶𝘵 𝘷𝘢𝘯 𝘥𝘦𝘳 𝘉𝘦𝘦𝘭𝘦𝘯 𝘦𝘯 𝘗𝘦𝘱𝘪𝘫𝘯 𝘙𝘰𝘣𝘣𝘦𝘯 𝘩𝘦𝘵 𝘭𝘢𝘯𝘥 𝘥𝘰𝘰𝘳 𝘦𝘯 𝘻𝘰𝘤𝘩𝘵𝘦𝘯 𝘻𝘪𝘫 𝘯𝘢𝘢𝘳 
𝘥𝘦 𝘮𝘰𝘰𝘪𝘴𝘵𝘦 𝘷𝘦𝘳𝘩𝘢𝘭𝘦𝘯 𝘰𝘷𝘦𝘳 𝘤𝘳𝘦𝘢𝘵𝘪𝘦𝘷𝘦 𝘱𝘭𝘦𝘬𝘬𝘦𝘯. 
 
https://www.facebook.com/events/2550932918554635/  
 
https://www.youtube.com/watch?v=CtGyBAKY6G0&fbclid=IwAR0zfs7uHBUwUTatV2yxhARzwQ_Ii5HccB-
YYZ8nTvhbHOnMpeJn5ovHuHo 
 

2.2. UFO 
 
UFO is de koepel van Vlaamse atelierorganisaties NUCLEO (Gent), Cas-co (Leuven), de Tank ( Het Entrepot, Brugge), 
Vonk (Hasselt-Genk) en Studio Start (Antwerpen). 

Met SOLO zomerresidentie voerden Vlaamse atelierorganisaties voor het eerst een gezamenlijk project uit 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 vrijwaren van ruimte voor 
artistieke creatie in de stedelijke context.  

De vijf Vlaamse atelierorganisaties 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. 
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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 beleidsmatige 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. 
 
Meetings UFO 2019: 
29/01, 17/05, 21/06 en 02/12 
 

2.3. Gents Kunstenoverleg 
 
Kunstenoverleg Gent engageert zich ertoe om concrete acties te realiseren die bijdragen aan de artistieke verbeelding 
van Gent, een overlegplatform te zijn voor algemene kwesties in het Gentse kunst- en cultuurbeleid. Kunstenoverleg 
Gent wil zo ook een structurele gesprekspartner zijn voor de stedelijke overheid en een bruggenbouwer naar andere 
sectoren zoals onderwijs, toerisme, economie, welzijn en andere. 
 
Het Kunstenoverleg Gent combineert een aantal taken: 

- stimuleren van ontmoeting en uitwisseling via een jaarlijkse Grote Vergadering en gerichte communicatie naar 
iedereen die medeplichtig wil zijn; 

- formuleren van standpunten en adviezen over kunst en cultuur in Gent, bijvoorbeeld over infrastructuur, 
duurzaamheid, mobiliteit,... Dit gebeurt door het Petit Comité waarvan de leden op de jaarlijkse Grote Vergadering 
aangesteld worden; 

- Gemeenschappelijke noden detecteren en, indien nodig een actiegroep opzetten met een concreet doel voor één 
jaar. Iedereen kan een onderwerp voor de opstart van een actiegroep pitchen op de jaarlijkse Grote Vergadering; 

- Fungeren als gesprekspartner voor de overheid en als bruggenbouwer naar onderwijs, toerisme, economie, 
stadsontwikkeling, media… 

 
Samengevat gaat het over dialoog, reflectie, beleidsadvies en belangenbehartiging van, met en door de Gentse 
kunstensector.  
 
Elk jaar wordt er een 'Grote Vergadering' georganiseerd, de eerste vindt plaats op 2 oktober 2019. Daar worden 
actiegroepen gelanceerd die doorbraken forceren rond concrete acties. (concrete actie NUCLEO: zie 3.2)  
 
Meetings Gents Kunstenoverleg 2019:  

- 16/04 werkgroep opstart 
- 03/07 kick off 
- 26/09 toetreding Petit Comité 
- 02/10 Grote Vergadering, pitch actiegroep 
- 11/10 Petit Comité 
- 25/10 Actiegroepen ruimte 
- 29/10 Landschapstekening 
- 09/12 Actiegroepen ruimte  
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3. ADVIESFUNCTIE  

3.1. Atelierwerking 
 
Vanwege onze specifieke expertise als atelierorganisatie wordt NUCLEO regelmatig geconsulteerd om startende 
initiatieven met vragen over ruimtebeheer en kunstpraktijken op weg te helpen. 
 
In 2019 was dit het geval voor opstartende initiatieven uit Diest (citadel-site) en Elsene en aan Comptoir des 
Resources Créatives de Liège. We verleenden ook advies aan een onderzoek naar een nieuw beleid rond 
“vrijplaatsen” voor Amsterdam en gaven informatie aan East Street Arts uit Leeds voor een studie rond 
atelierbeleid in andere Europese steden. Verder  hadden we adviserende gesprekken met Lucas Lai ivm het onderzoek 
“The role of studios to art pratice”, Volkhardt Müller (curator uit Exeter UK) ivm het runnen van een werkplaats en 
Leiedal Kortrijk ivm creatieve tijdelijke invullingen.  
 

3.2. Beleidsgerichte initiatieven  
 
NUCLEO zet in op visieontwikkeling en voedt het debat over de positie van de kunstenaar in een evoluerende stedelijke 
context.  
 
Op de actiepunten die we reeds neerschreven in het Memorandum voor de verkiezingen in 2018 blijven we verder 
inzetten. 
 
We halen er hier nogmaals enkele aan. We ijveren voor: 

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

- afstemming van lokaal, regionaal en Vlaams beleid op vlak van atelierbeleid en ondersteunend kunstenaarsbeleid 
om structurele onderfinanciering om te buigen. 

- een kritische beleid op vlak van stadsontwikkeling, waarbij gentrificatie met de nodige omzichtigheid wordt 
benaderd en artistieke creatie ruimte meegenomen wordt als noodzakelijk element binnen de toekomstige 
ontwikkeling van het stedelijk weefsel. 

- 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 en gevaloriseerd wordt. 

 
Concrete acties in 2019: 

- lancering van UFO en gezamenlijke tekst “State of the artist in the City” (zie bijlage) 
- lancering voor actiegroep binnen het Gents Kunstenoverleg met als thema “Ruimte voor de kunstenaar in de stad” 
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V 

FINANCIERING 
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1. EIGEN MIDDELEN UIT VERHUUR: €233.839 OFWEL 69%  

Uitbating gebouwen bracht in 2019 69% van de totale inkomsten op: we noteerden bijna €234.000 inkomsten uit 
verhuur. Na aftrek van alle kosten verbonden aan het beheer van de panden bleef een bedrag over van €102.000 dat werd 
ingezet voor de algemene werking, personeelskosten, BLANCO, de ontwikkeling van SUPPORT en visieontwikkeling. De 
meest rendabele gebouwen waren Lindenlei, Veeartsenijschool en Convent Sint-Antonius.  

We kenden een exponentiële groei over de afgelopen jaren, van 35 kunstenaars in residentie in 2004 naar 156 begin 2019, 
die omgekeerd evenredig was aan de omvang van de toegekende subsidies. Met name de subsidie van de Provincie Oost-
Vlaanderen nam stelselmatig af van €50.000in 2004 naar nog slechts €18.000 in 2018. Dit bedrag valt volledig weg in 2020 
wegens het verdwijnen van dit beleidsniveau voor cultuur.  

Onze werking is dus op vele vlakken niet meer vergelijkbaar met die van 2013: het aantal ruimtes in beheer is exponentieel 
gegroeid. 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. 

Ten opzichte van 2013 evolueerden onze eigen inkomsten van €150.000 naar €234.000, een stijging met  64%. Het bedrag 
van eigen inkomsten dat we aanwenden voor de werking, los van de uitbating van panden, steeg van €47.500 in 2013 naar 
€102.000 in 2019 en een voorziene 104.000€ voor 2020, een stijging van nagenoeg 100%. We leveren dus grote 
inspanningen met eigen middelen om de continuering van de werking mee te financieren. 

We werden in toenemende mate afhankelijk van eigen inkomsten uit verhuur. Het 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 2020 blijft gelukkig stabiel. In de meerjarenbegroting wordt voorlopig 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 onzekere 
inkomsten. 

 

 

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 bleek de afgelopen jaren dat het telkens om de 
panden van Stad Gent of sogent en het Gemeenschapsonderwijs gaat.  

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 onwaarschijnlijk dat NUCLEO haar werking op deze manier zal kunnen blijven financieren. De transfer van 
gebouwen naar werking, in 2019 nog goed voor een werkingsbudget van €102.000, zal maw langzaam opdrogen. We 
worden hierdoor gedwongen om ons financieringsmodel te herbekijken. 
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2. SUBSIDIE WERKING: €103.000 OFWEL 30% 

2.1. Stad Gent: €85.000 ofwel 25% 

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 25% van de totale inkomsten. 

2.2. 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 voorzag 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. Vanaf 2020 valt deze 
subsidie definitief weg. 

2.3. 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. 

Ondertussen dienden reeds tweemaal een dossier in het kader van het SUPPORT. Aangezien we beide keren een negatief 
advies kregen en we heel wat vragen hebben bij de beoordeling van ons dossier houden we in beraad om al dan niet 
opnieuw in te dienen. Uiteraard stelt dit ons voor bijkomende uitdagingen voor de financiering van SUPPORT. 

2.4. Vlaamse Gemeenschap – Kunstendecreet 

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

  
3.  INVESTERINGSSUBSIDIE INFRASTRUCTUUR 

3.1. 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. 

De investeringssubsidie wordt behandeld in een apart verantwoordingsdossier. 

3.2. 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 projectontwikkelaar Brocap zijn lopende om de ontwikkeling van de site uit te voeren als een 
gezamenlijk project. 

Op het ogenblik dat de investeringssubsidie werd toegekend 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. 

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. Daar 
rolde 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 betekent 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. 
 
4. EEN TEVREDEN TERUGBLIK OP 2019 

In het boekjaar 2019 noteren we een positief resultaat van €4.000.  

In het algemeen was de uitbating van gebouwen in beheer minder duur dan verwacht, oa dankzij een zachte winter. Hoewel 
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we minder huurinkomsten hadden dan voorzien owv het onverwacht afspringen van de ingebruikname van Veeartsenij blok 
G43, betekende dit ook minder kosten wat betreft de uitbating gebouwen. 

Qua personeelskosten waren een aantal verschuivingen, maar de totale personeelskost bleef wel zoals voorzien. Wat betreft 
BLANCO waren er minder vaste kosten dan voorzien. Het SUPPORT programma kon nog niet worden uitgerold zoals 
gehoopt wegens het uitblijven van subsidie op het bovenlokale niveau. Omdat er meer tijd nodig was om het programma te 
herschrijven werden er nog geen kosten gemaakt. Verder ondernamen we een prospectiebezoek aan organisaties in Luik, 
waardoor er minder kosten waren dan bij een verplaatsing naar het buitenland. 

Kortom: er werd in 2019 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. 

 
5. EEN VOORUITBLIK  

We stippen hier nogmaals de belangrijkste trends aan: 
• 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 beleidskeuzes voor tijdelijke leegstandsinvulling 

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) 
• zoektocht naar middelen voor het realiseren van SUPPORT 
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Bijlage: Moeilijkheden zoektocht tijdelijke panden 
 

Door het verlies van panden, gaan we noodgedwongen steeds vaker in op panden voor erg korte 
termijnen en is er een continue interne verhuiscarroussel onder de kunstenaars aan de gang. (vb 
Predikherenlei via sogent - gebruikstermijn slechts vijf maanden). Bijna de helft van alle huidige 
residenten moest hierdoor reeds verhuizen van atelier. Deze situatie wordt stilaan onhoudbaar. We 
streven ernaar om meer tijdelijke panden te beheren met termijnen van minstens een jaar en zoeken 
actief naar panden voor de lange termijn. 
  
Bij de zoektocht naar zowel tijdelijke als langdurige panden merken we een aantal tendensen die onze 
werking bemoeilijken.  
 
Minder leegstand in de stad 

 
Er is steeds minder leegstand in de stad voorhanden. Op zich is dit natuurlijk een positief gegeven, maar 
daarmee nemen ook de opportuniteiten voor het atelierbeleid af. Dit heeft verschillende oorzaken. 
Enerzijds zet Stad Gent de laatste jaren in op de systematische verkoop van stedelijk patrimonium.  
Anderzijds is er het beleid om private eigenaars hun leegstaande panden te heractiveren. Zo wil men 
onder het motto “leegstand is verspilling” werken aan de leef- en woonkwaliteit van de stad. Een aantal 
concrete en steeds proactievere maatregelen dragen hierbij toe: sinds 2009 beschikt de stad over een 
eigen leegstandsregister en belastingsreglement, in 2012 werd een meldpunt voor leegstand geopend en 
recent werden twee leegstandscoaches aangesteld. De Vlaamse Gemeenschap screent op haar beurt de 
leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfspanden. Via het heffen van leegstandstaksen willen zowel Stad 
Gent als de Vlaamse Gemeenschap eigenaars van leegstaande panden motiveren hun panden opnieuw 
in gebruik te nemen. 
 
Vanzelfsprekend ijvert NUCLEO mee voor de heractivatie van leegstaande panden om de leef- en 
woonkwaliteit van de stad te verbeteren. Met onder andere de leegstandslijsten van zowel de bedrijfs- als 
woonpanden gaan we op zoek naar interessante plekken voor onze werking en proberen we eigenaars 
aan te spreken via het achterlaten van een flyer over de voordelen van het werken met NUCLEO. Na 
overleg met de leegstandscoaches van Dienst Wonen van Stad Gent bleek dat leegstandstaksen niet 
kunnen worden weggescholden wanneer woningen een atelierfunctie krijgen, wat ervoor zorgde dat 
verschillende gesprekken met eigenaars stilvielen.  
 
Voor NUCLEO zou het een grote meerwaarde hebben dat de Stad private eigenaars zou informeren over 
onze werking. Het toeleiden van private eigenaars naar de atelierwerking door een actieve 
communicatie vanuit de stadsdiensten blijft één van onze streefdoelen. 
 
Commerciële leegstandsbedrijven 

 
Commerciële motieven gecombineerd met het leegstandsbeleid van de overheden zorgen voor een 
groeiende markt in leegstandsbeheer. Sinds een 10-tal jaar duiken commerciële bedrijven op, die 
eigenaars een oplossing willen bieden voor te betalen leegstandstaksen via een tijdelijk gebruik als 
woning, handels- of werkruimte. Sommige leegstandsbeheerders stellen ook ateliers ter beschikking.  
 
Deze bedrijven fungeren als tussenpersoon tussen eigenaar en gebruiker met een duidelijk doel: het 
maken van winst. Soms worden zowel bij de eigenaar als de gebruiker inkomsten verworven. Bij 
NUCLEO vloeien de geïnde huurgelden via de werking integraal terug naar (ondersteuning van) de 
kunstenaars. 
 
De voorwaarden die leegstandsbeheerders opleggen zijn niet mals: een minimale aanwezigheid, 
contactverbod met de eigenaar, forse boetes tegenover laattijdige betalingen, recht om de huurprijs 
zonder aanleiding te verhogen, een opzegtermijn van amper drie weken en een minimale boete van 
€5.000 bij elke overtreding zijn niet ongewoon. Aangezien de gebruiksovereenkomst niet onder de 
klassieke huurwetgeving valt, kunnen gebruikers geen aanspraak maken op enige huurbescherming. 
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NUCLEO stelt rechtvaardige, duidelijke en werkbare afspraken op maat van de artistieke praktijk 
voorop. Een opzegtermijn bedraagt minimaal 1 tot 2 maanden en kan zelfs ingekort worden op vraag 
van de kunstenaar, er is geen sprake van een verdoken conciërge functie zodat de kunstenaar zich kan 
focussen op zijn praktijk, huurprijzen liggen contractueel vast en door een nauw persoonlijk contact zijn 
boetes al helemaal niet aan de orde.  
Toch kiezen overheden en zelfs Stad Gent ervoor om bij de invulling van bepaalde panden met 
commerciële bedrijven samen te werken. 
 
In het verleden liet Stad Gent, bij leegstand die niet meer geschikt was voor bewoning, een invulling door 
organisaties met een maatschappelijk doel voorgaan op commerciële bedrijven. Sinds een klacht van een 
commerciële leegstandsbeheerder moet NUCLEO een offerte indienen om zich kandidaat te stellen en zo 
in concurrentie gaan met de commerciële bedrijven. Onze werking wordt hiermee als het ware 
gelijkgeschakeld met die van een commercieel bedrijf. Het bleek niet mogelijk om op dit punt tot 
een meer structure samenwerking met Stad Gent te komen in onze nieuwe subsidieovereenkomst. 
Dat overheden geen inhoudelijke keuzes maken voor dergelijke samenwerkingen is ronduit 
verontrustend.  
 
“Van privé-eigenaren snap ik dat ze in zee gaan met een commercieel bedrijf, maar publieke overheden 
moeten daar net complementair aan zijn. Ze moeten het voorbeeld geven door de ruimte die van 
iedereen is, zo toegankelijk mogelijk te maken.” Coördinator van vzw Toestand Pepijn Kennis1  
 
“Ik versta antikraak natuurlijk, het louter vermarkten van leegstand is een heel evidente optie: het gebouw 
wordt gratis onderhouden en de markt haalt daar financieel gewin uit. Maar ik vind dat een overheid de 
plicht heeft om een kwalitatieve stad na te streven.” Theo Vantomme, stedenbouwkundige en 
initiatiefnemer sociaal-artistiek collectief ‘de dienst der Gedroomde Gewesten’2 
 
Beleidskeuze tijdelijke invullingen: openbaar, buurtgericht, sociaal en participatief 
 
De Stad zoekt steeds vaker naar tijdelijke invullingen met een uitgesproken sociaal karakter en met een 
meerwaarde voor de wijk. Met deze beleidsmatige keuze wil men vooral de leefbaarheid van de wijken 
verbeteren.  

 
In 2014 werd het Fonds Tijdelijke Invullingen geïnstalleerd waarmee men initiatieven ondersteunt die 
braakliggende sites en leegstaande gebouwen in de stad wil heractiveren. De organisator kan dan 
rekenen op financiële steun van de stad.3 Via dit fonds wordt verwaarlozing tegengegaan en zorgen 
nieuwe initiatieven voor een meerwaarde voor de toekomstige ontwikkeling van diverse plekken in de 
stad. Hoewel dit initiatief en de middelen oorspronkelijk werden vrijgemaakt vanuit cultuur wordt iedere 
aanvraag nueen gescreend op de criteria openbaarheid, buurtgerichtheid en sociaal en participatief 
karakter. Niet-publieke activiteiten worden soms per definitie geweigerd. Een kunstenaarsatelier dat 
vanzelfsprekend niet publiek, buurtgericht of participatief is, komt dus al helemaal niet in 
aanmerking.  

 
Niet alleen voor de toekenning van middelen via het Fonds Tijdelijke Invulling, maar ook voor de 
toewijzing van leegstaande panden van Stad Gent en sogent is het kader dat nu wordt gehanteerd 
te eenduidig. Er dreigt een reëel gevaar van instrumentalisering wil men kunstenaars via hun praktijk 
meer openbaar, buurtgericht en participatiever laten handelen. Openbare, publieke activiteiten zoals 

 
1 in interview Bruzz 14 juni 2019: https://www.bruzz.be/samenleving/de-strijd-om-leegstaand-brussel-prive-en-vzw-gaan-
debat-2019-06-14  
2 in interview Krant van West-Vlaanderen, 11 oktober 2019, “In Ieper doen ze het anders”: 
https://kw.be/nieuws/economie/in-ieper-doen-het-ze-het-anders-de-overheid-heeft-de-plicht-om-een-kwalitatieve-stad-na-
te-streven/article-longread-396521.html?cookie_check=1571047346 en 
https://www.youtube.com/watch?time_continue=22&v=rusq2kRrHXI 
 
3 Enkel organisaties die voor hun reguliere werking geen subsidie ontvangen komen voor deze projectsubsidie in aanmerking; 
NUCLEO kan hier dus geen aanspraak op maken. 
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tentoonstellingen kunnen louter ontstaan wanneer er ook creatieruimte voorzien wordt in de stad en een 
participatieve kunstpraktijk vormt slechts één van de mogelijke artistieke processen. 
 
Privacy wetgeving 

 
Sinds kort kan men bij Stad Gent opnieuw de leegstandslijst van leegstaande woningen mét 
vermelding van de huisnummers opvragen. NUCLEO streeft naar een periodieke automatische 
aanlevering van de geüpdate lijst. 
 
Ook wat betreft leegstaande bedrijfspanden en zelf gevonden panden blijft de grootste moeilijkheid het 
bekomen van de eigenaargegevens. 
De nieuwe Europese wetgeving GDPR is sinds 2018 in voege ter bescherming van de persoonlijke data 
van de Europese burgers. Eerder, sinds begin 2017, besliste het kadaster echter al om niet langer 
eigenaarsgegevens van panden vrij te geven. Deze beslissing kwam er nadat eigenaars klacht hadden 
ingediend omdat hun gegevens “verkocht” werden aan particulieren. Enkel eigenaars van aanpalende 
gebieden of deskundigen (advocaten, juristen, notarissen, …) kunnen deze gegevens sindsdien nog 
opvragen.  
 
Terwijl NUCLEO vroeger de eigenaars van interessante leegstaande panden zelf kon contacteren, 
tasten we momenteel in het duister. Een flyer in de brievenbus steken is vaak de enige optie.  
NUCLEO pleit voor het openstellen van de eigenaarsgegevens voor organisaties met een 
maatschappelijk doel. De Stad blijkt niet bevoegd voor het ter beschikking stellen van deze 
gegevens, waardoor we ons moeten wenden tot de federale dienst AAPD. 



NUCLEO blaast uw leegstaand 
gebouw (tijdelijk) nieuw leven in!
NUCLEO ontwikkelt kwaliteitsvolle en 
betaalbare ateliers voor professionele 
beeldende kunstenaaaaars in Gent.

MEER DAN 18 JAAR ERVARING
30 PANDEN IN BEHEER SINDS 2001

MOMENTEEL 150 KUNSTENAARS IN RESIDENTIE 
VERSPREID OVER 10 PANDEN IN GENT

Vanuit een jarenlange ervaring biedt NUCLEO 
een snelle en betekenisvolle oplossing op maat 
aan zowel tijdelijke als langdurige leegstand. 
Door het tijdelijk gebruik als werkruimte voor 
professionele kunstenaars krijgt uw pand een 
verzorgde en dynamische uitstraling.

NUCLEO adviseert, renoveert indien nodig 
en staat volledig in voor het dagelijkse beheer. 
Zo wordt verloedering en vandalisme vermeden 
en gaat een eventuele leegstandstaks aan u voorbij. 

Door uw pand door NUCLEO te laten be-
heren, levert u een substantiële bijdrage aan het 
beeldende kunstenveld en het maatschappelijk 
en cultureel leven in Gent.

Bent u eigenaar van een leegstaand pand in 
Gent? Zoekt u een niet-commerciële maar 
maatschappelijk betekenisvolle oplossing voor 
leegstandsbeheer? Wil u graag de professionele 
beeldende kunstenaars ondersteunen?
Dan gaan we graag met u in gesprek! We toetsen 
met u alle juridische, praktische en administratieve 
voorwaarden tot ingebruikname af tijdens een ver-
kennend plaatsbezoek en kennismakend gesprek.

Contactpersoon:	 Sofie	Lattré
	 sofie@nucleo.be
	 +32	(0)9	329	50	52
	 nucleo.be



Wat zijn onze sterktes?
De waarde van uw vastgoed blijft behouden 
en kent geen daling door leegstand. De aanwe-
zigheid van kunstenaars in het gebouw biedt 
immers preventie voor leegstandsgerelateerde 
risico’s zoals inbraak, vandalisme, niet gedoogde 
kraak of heffing van leegstandstaksen.

NUCLEO is een administratieve duizendpoot. 
NUCLEO is uw enige aanspreekpunt en staat in 
voor het volledige beheer. NUCLEO ontfermt zich 
over alle administratieve zaken zoals het afsluiten 
van de nodige verzekeringen en neemt de vaste 
lasten op zich. Op deze manier blijft u zelf van 
heel wat werk en zorgen gespaard.

Een invulling als kunstenaarsateliers via 
NUCLEO betekent flexibiliteit. De precaire 
gebruiksovereenkomst valt niet onder de strikte 
huurwetgeving op woninghuur of handelshuur. 
Hierdoor kan NUCLEO met de eigenaar een 
contract op maat opstellen inzake duurtijd, op-
zegperiode en specifieke aanvullende wensen.

NUCLEO beheert al haar gebouwen als een 
goede huisvader en meldt eventuele inbreuken, 
gebreken of risico’s van het pand onmiddellijk 
aan de eigenaar. Met de kunstenaars worden 
duidelijke contractuele afspraken gemaakt over 
de zorg voor het gebouw.

Hoe gaan wij te werk?
NUCLEO streeft bij elk beheer naar een optimale 
invulling volgens de specifieke eigenschappen van 
de beschikbare ruimte. 

NUCLEO staat zelf in voor het gebruiksklaar 
maken van uw pand. Eventuele werken worden 
uitgevoerd in samenspraak met de eigenaar en 
met groot respect voor het karakter en de eigen-
heid van het gebouw. NUCLEO heeft ook de 
nodige expertise in het beheren van historische 
gebouwen en beschermde monumenten.

Waarom doet NUCLEO dit?
Als vereniging zonder winstoogmerk streeft 
NUCLEO geen commerciële, maar maatschap-
pelijke doelen na. NUCLEO wil van Gent een 
cultureel bloeiende stad maken waar het voor 
kunstenaars en alle bewoners aangenaam wonen 
en werken is. NUCLEO doet dit door de hoge 
nood aan kunstenaarsateliers te verbinden aan 
het aanbod leegstaande panden in de stad. 

“ Je houdt een stad levendig als je
 ook in staat bent om kunstenaars  

in je stad te houden. ”  
Marjoleine	Maes	
coördinator	NUCLEO



BLANCO 2019 

ZAAL COUPURE 
 

 

 
Januari 2019, Brantt & Thanh Long Lam – En Route 

 

 

Maart 2019, Griet Van de Velde & Roberta Gigante 

 



 

 

April 2019, Steven Antonio Manes & Robby Blondbaard – Verticale / Orizontale 

 

 



 

Mei 2019, mentormentor – Ann-Sophie Deproost curated by mentormentor 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Mei 2019, Jonas Vanderbeke – Inter omnia Saga 

 

 

 

 

 



 

 

Juni 2019, Pieter De Clercq, Rachel Strijdonk, Steven Prengels, Arno Synaeve – The Eye of the Beholder, Resting on 

the Shoulder: An Attempt for Extreme Precautions 

 

 

 

 

 



Juni 2019, Pieter De Clercq, Rachel Strijdonk, Steven Prengels, Arno Synaeve – The Eye of the Beholder, Resting on 

the Shoulder: An Attempt for Extreme Precautions 

 



 

 

 

Juni 2019, Topo Copy, Clara verbeke en Judith Herman – Nieuwe publicaties#2: ‘U draait zich om’ 

 



 

 

 

Juli 2019, Shirley Villavicencio &Tim Onderbeke – PASTICHE groepsexpo 



 

 

Augustus 2019, Jan Laroy – Youth is wasted on the young 

 

 



 

 

September 2019, Roeland Zijlstra – Dénouement 

 

 

 

 

 

 

 



 

Oktober 2019, Hilde Van Wambeke – Le Plaisier de construire 

 

 



 

Oktober 2019, Francis Bekaert & Jan Dheedene – Er/Uit 

 

 



 

November 2019, Carla Besora & Goergia Kokot – Something cosy and unpretentious, such as gezelligheid 

 

 

December 2019, Mert Sen & Ruud Van Moorleghem – Astrid & Bebe 2020 Calender 

 



 

December 2019, Conrad Willems – Conrad Willelms presenteert werk van Joan Hus 
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PROJECTWERKING 

 

DOK 

 

 



 

 

 

 
Mei 2019, Tess Wilders – Home Sweet Home  

 



 

 

 
Juni 2019, Hilde Van Wambeke 

 



 

 

 

 
Juli 2019, Linde Dumolein – Eating Butter 

 



 

 

 

 
Augustus 2019, Fen De Winter – It’s now or never baby! 

 



 

 

 

 
September 2019: Steven Antonio Manes – Ciao A Tutti! 

 



 

 

TWEEBRUGGEN 

 

 

 

 
13/08/2018 > 25/03/2019: Nora De Decker – Laquelle vous préférez 

 



 

 

 

 
29/03 > 05/01/2020: Gerben Gysels – Aldi 

 



 

 

HOOGPOORT 

 

 

 

 

 



 

 
13/11/2018 > 13/02/2019: Eline Vansteenkiste – Glassworks 

 



 

 

 
15/02 > 15/05: Tim Bruggeman – 500 huizen 

 



 

 

 

 
14/05 > 10/09: Simon Debbaut-L’Ecluse –  re:voir 

 



 

 

 

 
19/10 > … Elien Ronse – Have you spotted a melodi lamp? Send a photo and streetname to +32496890681  

 



 

NEDERPOLDER 

 

 

 
Poldersalon, Juli 2019  

 



 

 
Poldervitrine#1, Augustus 2019, Sam Eggermont & Carla Swerts 

 

 
Poldervirtrine #2, September 2019, Jonas Vansteenkiste & Nicoline Van Stapele 



 

 

 

WEEKUP 

 

 

 

 
Schets #32, maart 2019, Marte Vanthuyne  

 

 

 

 

 



 

 

KUNSTLETTERS 

 

 
Carte Blanche #01 — 01/01 – 31/03 — Karina Beumer ism Studio Start, Antwerpen 

 



 

 
Carte Blanche #02 — 01/04 – 30/06 — Lore Stessel ism Cas-co, Leuven 

 

 
Carte Blanche #03 — 01/07 – 30/09 — Rebekka Löffler (NUCLEO) 



 

 
Carte Blanche #03 — 01/07 – 30/09 — Rebekka Löffler (NUCLEO) 

 

 
Carte Blanche #04 — 01/10 – 31/12 — Joke Hansen  ism De Tank / Het Entrepot, Brugge 



STATE OF THE ARTIST IN THE CITY 
PLAATS VAN DE KUNSTENAAR IN DE STAD 
  
De ruimte en infrastructuur die een stad vrijmaakt voor kunst zegt meteen iets over welke plek                
ze/kunst inneemt in haar beleid. 
  
Het museum, de concertzaal en het theaterhuis maken de Vlaamse kunststeden aantrekkelijk            
en interessant voor bewoners, bezoekers en toeristen. Maar ook creatieruimte zou gezien            
moeten worden als noodzakelijk onderdeel van een goed uitgebouwde culturele infrastructuur.           
Kunstenaars creëren in hun ateliers, studio's en repetitieruimtes artistieke producties die de            
museumzalen, publieksbühnes en schouwburgen vullen. De aanwezigheid van betaalbare         
creatieruimtes in een stad staat garant voor een levendige en diverse kunstenstad. 
  
 1. De rol van de atelierorganisaties. 
In Vlaamse steden zoals Antwerpen, Gent, Leuven, Brugge, Hasselt en Genk ontwikkelen en             
beheren atelierorganisaties betaalbare en kwaliteitsvolle ateliers voor kunstenaars uit diverse          
disciplines zodat ze in de stad hun artistieke praktijk kunnen uitbouwen. Ze bieden             
ondersteunende programma's aan waarbinnen kunstenaars ook vaak hun eerste presentatie          
kansen krijgen. 
  
2. Waarom UFO? 
Vanuit hun dagelijkse werking stoten de verschillende atelier-organisaties - elk vanuit hun            
specifieke stedelijke context - vaak op dezelfde tendensen en obstakels die het steeds             
moeilijker maken om artistieke creatieruimte, en bij uitbreiding de plaats van de individuele             
kunstenaars, in de stad te vrijwaren. 
 
Met een schaarser wordend vastgoedkapitaal en steeds kortere leegstandsperiodes, is er nood            
aan een duurzame langetermijnvisie vanuit de overheid om artistieke creatieruimte betaalbaar           
te kunnen houden. En de kunstenaars in hun stad. 
  
Door samen het platform UFO op te richten willen we het belang van investeren in betaalbare                
creatie-ruimte en de ontwikkeling van beginnende artistieke praktijken op de agenda plaatsen.  
Hierdoor ontstaan mogelijkheden voor kennisopbouw, expertisedeling en uitwisseling tussen de          
niveaus rond dit thema. 
  
UFO is de koepel van Vlaamse atelier-organisaties NUCLEO (Gent), Cas-co (Leuven), de Tank             
( Het Entrepot, Brugge), Vonk (Hasselt-Genk) en AAIR (Antwerpen). 
UFO denkt actief mee na over duurzame oplossingen en creatieve modellen om kunstenaars in               

de stad te houden (en te verankeren), zowel op lokaal als op Vlaams niveau. 
 
 
 
3. Ruimte voor de kunstenaar in de stad 



  
Voor kunstenaars is een werkplaats een noodzaak. In zijn studio legt de kunstenaar de eerste               
bouwstenen van een oeuvre en een (inter)nationale carrière. De studio is één van de              
belangrijkste investeringen en kapitaal voor de (jonge) kunstenaar. 
Maar het is net die artistieke creatieruimte die in de meeste Europese kunststeden zwaar onder               
druk staat. De steden slibben dicht en de beschikbare vierkante meter wordt schaarser en              
duurder. In steden waar het beleid niet inzet op het betaalbaar maken en houden van artistieke                
creatie-ruimte, verdwijnen kunstenaars, hun artistieke producties en (inter)nationale netwerken         
naar de buitengrenzen. 
  
Als atelierorganisatie kennen en begrijpen we de noden van de nieuwstedelijke kunstenaar,            
want we staan dicht bij de praktijk en bouwen bruggen tussen die praktijk en de bredere                
context van stad en sector. We ondersteunen kunstenaars in hun ontwikkeling en bieden veel              
meer dan enkel fysieke ruimte. We bieden een combinatie van betaalbare atelierruimte met             
een artistieke ondersteuning die zich richt op de ontwikkeling van de (jonge) kunstenaarspraktijk             
door materiaal, expertise en netwerk gezamenlijk beschikbaar te stellen.  
  
Door de handen in elkaar te slaan kunnen steden, Vlaamse overheid en atelier-organisaties             
partners in crime zijn om een ambitieus ruimtelijk plan te ontwikkelen met een plaats voor de                
creatieplek van de kunsten(aar) in de stad, nu en in de toekomst. 
  
 
  


