De Meester is dood, lang leve de Meester!
Discussiebijeenkomst over de actuele betekenis van
meester-leerlingrelaties in de kunsten

Datum: 17 mei 2015, 14.00-16.00 uur

Plaats: KNAW, Trippenhuis, Kloveniersburgwal 29, 1011 JV Amsterdam (routebeschrijving)

Eeuwenlang was het heel normaal dat je in leer ging bij een meester als je kunstenaar
wilde worden. In de tijd van Rembrandt was een leerperiode bij een meester zelfs
verplicht om als zelfstandig kunstenaar te kunnen werken. Tegenwoordig hechten we
minder aan hiërarchie en worden leerlingen en docenten het liefst als gelijkwaardig
gezien. De overdracht van het ambacht is nu bovendien veel minder belangrijk.

Desalniettemin lijkt er op dit moment sprake van een herwaardering van het leerlingmeestermodel. Verschillende opleidingen, kunstinstellingen en kunstfondsen stellen de
meester weer centraal. Waar komt deze interesse opeens vandaan? Welke rol zien we in
deze tijd voor de leermeester? En wat kunnen het Rembrandthuis, Bauhaus, de Porsche
Academie, Staedelschule en Kytopia in dit opzicht van elkaar leren?
Met leden van de Akademie van Kunsten en andere kunstenaars en critici gaan we in
gesprek over hun eigen meester, het belang van rolmodellen en de voor- en nadelen van
meester-leerlingrelaties binnen het kunstonderwijs en in de actuele kunstpraktijk.
Gesprek o.l.v. Barbara Visser (Voorzitter Akademie van Kunsten) en Michael Huijser
(Directeur Museum Het Rembrandthuis).
Gasten: Colin Benders (Kyteman), Jeroen Boomgaard, Hans van Houwelingen,
Conny Janssen en Willem de Rooij.

Deze middag is een gezamenlijk initiatief van de Akademie van Kunsten en Museum Het Rembrandthuis,
in samenwerking met Non-fiction. De Akademie van Kunsten wil als forum voor kunst in de samenleving
het kunst(vak)onderwijs onder de aandacht brengen en ter discussie stellen. Museum Het Rembrandthuis,
gevestigd in de voormalige atelierwoning van Rembrandt, is als vroege voorloper van de huidige
kunstacademies een tijdloos voorbeeld van het leerling-meestermodel.
Op de hoogte blijven van de activiteiten van de Akademie van Kunsten?
Volg ons op Twitter: @de_AvK
Of meld u aan voor onze mailings.
Meer informatie: knaw.nl/blijfopdehoogte

