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Een internationale biotoop 
& een historische site     

De Antwerpse Academie is een internationale 
ontmoetings- en werkplek en geniet een wereldwijde 
bekendheid. De stemmige historische campus in de 
Antwerpse binnenstad huisvest studenten van ruim 
veertig verschillende nationaliteiten. We werken 
samen met meer dan 60 kunstopleidingen in Europa 
en daarbuiten. Studiereizen, internationale projecten 
en Erasmusuitwisselingen bieden je buitenlandse 
ervaringen. 
Daarnaast werken we nauw samen met het Koninklijk 
Conservatorium Antwerpen en met belangrijke 
grootstedelijke kunstorganisaties als het M HKA, het 
Middelheimmuseum, het FOMU en het MoMu. 
We organiseren zelf ook tentoonstellingen en artistieke 
evenementen in onze tentoonstellingsruimten. Kortom, 
studeren aan de Antwerpse Academie is meer dan een 
onderdompeling in de kunsten, het is ook een verrijkende 
internationale ervaring. 

Praktijk in theorie & 
theorie in praktijk 
Kunstpraktijk en kunsttheorie zijn steeds nauw met 
elkaar verbonden. Ook in de Academie gaan het 
beoefenen van en het nadenken over de kunsten 
hand in hand. Kunstgeschiedenis, kunstfilosofie en 
onderzoeksmethodiek bieden je, samen met meer 
specifieke theorievakken, de tools om je te ontwikkelen 
tot een volwaardige kunstenaar of ontwerper. 
In de master werk je zelfstandig aan een artistiek 
afstudeerproject waarbij je theoretische bagage en je 
artistieke vaardigheden tot een persoonlijke synthese 
komen. Verschillende masterclasses bieden je de 
mogelijkheid om zowel met studenten uit verschillende 
disciplines als met kunstenaars en onderzoekers samen 
te werken. 

(Af)studeren...  
En wat dan? 
Tijdens je studies neem je deel aan tentoonstellingen 
en projecten en leer je je werk presenteren. Je 
artistiek masterproject wordt beoordeeld door een 
professionele jury van experten en vervolgens getoond 
in een van de prachtige ruimtes van de Academie of 
daarbuiten. Daardoor krijgt het publiek de kans om met 
je werk kennis te maken. Van dan af kan je je profileren 
als kunstenaar, ontwerper of cultureel ondernemer 
in het rijkgeschakeerde kunst- en cultuurlandschap 
van België en daarbuiten. Met je bachelordiploma in 
handen kun je starten aan de masteropleiding en de 
specifieke lerarenopleiding. In de lerarenopleiding 
verwerf je didactische vaardigheden en loop je stage 
in het kunstonderwijs en in de kunsteducatieve sector. 
Met je masterdiploma en het diploma van leraar kun 
je aan de slag als lesgever beeldende kunsten of als 
kunsteducatief medewerker. 

Kunst als onderzoek & 
onderzoek in de kunst 
De Academie is niet alleen een plaats voor studie en 
creatie, maar ook voor doelgericht onderzoek in de 
kunsten. Onze talrijke doctoraten in de kunsten, in 
samenwerking met de Universiteit Antwerpen, getuigen 
daarvan. Maar het artistiek onderzoek is meer dan dat.  
Diverse artistieke onderzoeksprojecten overstijgen de 
disciplinaire invalshoek en bieden ruimte aan kritische 
reflectie op de artistieke praktijk. Het uitgebreide 
aanbod van onderzoeksgerichte gastcolleges, 
workshops, masterclasses en onderzoeksdagen 
draagt bij tot de ontwikkeling van jouw artistieke 
onderzoekscompetenties. 

Toelatingsproeven & 
lessenrooster  

Om de opleiding aan te vangen, dien je te slagen voor 
een artistieke toelatingsproef. 
Via deze proef peilen we je persoonlijke motivatie, je 
artistieke potentieel en je technische vaardigheden.

De lessen starten midden september en lopen tot eind 
juni. Ze vallen altijd op weekdagen en kunnen plaats 
vinden tussen 8.30 en 20 uur. 

Meer informatie over de toelatingsproef, het 
lessenrooster en de jaarkalender vind je op 
www.ap-arts.be/academie.

Inschrijven  

Je kan je inschrijven voor de toelatingsproeven tijdens 
de Open deur op 14 maart 2020 of vanaf die datum 
ook online via www.ap-arts.be/academie. Je vindt hier 
ook meer informatie over de toelatingsvoorwaarden, 
studiegelden, studentenvoorzieningen en de 
documenten die je nodig hebt voor je definitieve 
inschrijving.

Meer informatie over de opleiding en inschrijving:
www.ap-arts.be/academie
academie@ap.be

Open deur 
Zaterdag 14 maart 2020 van 9.30 tot 17 uur.
Kijk op de website voor de kalender van 
tentoonstellingen en infodagen.



De menselijke behoefte om te (ver)sieren, waarbij 
juwelen en objecten de belangrijkste middelen voor 
identificatie en expressie zijn, is universeel en tijdloos. 
Juwelen en draagbare objecten vertellen een verhaal 
over status, stijl en cultuur van de drager.

Tegelijkertijd zijn ze een getuige van sociale, culturele 
en technologische ontwikkelingen. Daarom is 
juweelontwerpen zo’n opwindend en veelzijdig beroep 
dat, hoewel gebaseerd op een rijke ambachtstraditie, 
steeds in verandering is.

De afstudeerrichting Juweelontwerp & Edelsmeedkunst 
omvat een academische bachelor- en masteropleiding. 
Het curriculum bestaat uit een gezond evenwicht 
tussen artistieke atelierpraktijk, specifieke en algemene 
ondersteunende theorievakken en tekenen om je te 
ondersteunen in de ontwikkeling van je persoonlijke 
artistieke praktijk.
  
Een team van ervaren en professionele kunstenaars en 
ontwerpers begeleidt je daarbij. Onze focus ligt op de 
ontwikkeling van je individueel talent en creativiteit en 
dit door middel van onderzoek, conceptontwikkeling en 
zelfreflectie. 

Uiteraard besteden we uitgebreid aandacht aan de 
technische vaardigheden en praktische inzichten die 
nodig zijn voor het ‘métier’. Technologie en vakkennis 
van diverse metalen en materialen, edelstenen, 
juweelgeschiedenis en 3D-computer tekenen maken 
deze opleiding tot een spannende ontdekkingsreis, 
waarbij nieuwsgierigheid en verbeeldingskracht 
voortdurend worden gestimuleerd.

Binnen dit geheel spelen studiebezoeken, work-
shops, projecten, lezingen en begeleiding door 
(internationale) gastdocenten met hun specifieke 
achtergrond en praktijkervaring een belangrijke rol. 
Met je masterdiploma kan je aan de slag als zelfstandig 
ontwerper of zoek je samenwerkingsverbanden op in de 
wereld van het juweelontwerp of de edelsmeedkunst. 

Kunst in/als actie 
Kunstzinnig én kritisch, dat is de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen. Onze academische bachelor- 
en masteropleidingen in de beeldende kunsten bieden een 
ruime keuze aan afstudeerrichtingen: van de autonome 
kunsten als schilderen, beeldhouwen, kunstintegraties, 
grafiek en fotografie tot de meer toegepaste richtingen 
als mode, theaterkostuum, juweelontwerp en grafisch 
ontwerp. Ondersteund door tekenen en theorie ontwikkel je 
in elk van deze richtingen je hoogstpersoonlijke artistieke 
visie en praktijk. Daarbij zetten we alles in op het verkennen 
van je talenten en het activeren van je potentieel.

Juweelontwerp & 
Edelsmeedkunst 

Bachelor en master in 
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De Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten Antwerpen 
biedt volgende trajecten aan: 

Fotografie  
Grafisch ontwerp  
Juweelontwerp en edelsmeedkunst  
Mode  
Theaterkostuum  
Beeldhouwkunst  
In Situ3

Schilderkunst  
Vrije grafiek  

Educatieve master beeldende kunsten


