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Lichtkunstproject
met spectaculaire
containerconstructie
KUNST & TECHNIEK
IN UNIEKE WISSELWERKING

INSPIRATIE

LELIJK EN
ROBUUST VS
FRÊLE

Voor leerkrachten Katrien Ceenaeme en Stefaan Cooman begon alles in het
Designmuseum in Gent, waar ze de kracht en mogelijkheden van licht als thema
van een nieuw project ontdekten.

OP HET SCHOOLDOMEIN
"Onze vorige projecten werden altijd buiten de school tentoongesteld", vertelt
Katrien. "Maar daardoor waren die tentoonstellingen ook van korte duur. Omdat
de organisatie en uitwerking ervan toch heel wat energie vraagt, wilden we voor
een langlopend project op het schooldomein gaan."

TECHNISCH JAAR
Stefaan lanceerde het idee van de containers. "We hadden duisternis nodig, en
we vonden het contrast van een robuuste container met frêle kunst heel mooi.
In 2017 ging ik in de lessen techniek met mijn leerlingen aan de slag om
maquettes te bouwen. We wilden ook een constructie met een terras voor 50
personen, dus daar kwam heel wat denkwerk aan te pas. Onze tweedejaars
regelden zelf het vervoer van een container die we kregen. Daarnaast werkten
we ook samen met een architect voor de bouwvergunning. En dankzij het
vertrouwen van de directie, slaagden we er uiteindelijk in om 7 containers op
ons schooldomein te krijgen."

Na een oproep door de leraars, meldden zich

Enthousiaste
vrijwilligers

uiteindelijk meer dan 70 leerlingen. "We waren
overweldigd door deze reactie", gaat Katrien
verder. "Voor een kleine school zijn dat heel
wat leerlingen die bereid zijn aan dit project te
werken op vrijdag na school, op zaterdag en
tijdens de vakanties."

In verschillende groepjes werden alle ideeën
verder uitgewerkt. "Katrien heeft soms hele
wilde ideeën, maar die zijn technisch niet altijd
haalbaar", lacht Stefaan. "Maar we stimuleren
elkaar daar wel in, zodat we uiteindelijk toch
meer kunnen dan eerst gedacht. Dat is
trouwens ook een voordeel aan werken met
vrijwilligers: je bereikt altijd veel meer dan
wanneer je zo'n project verplicht oplegt in de
lessen."

CORONA
"Op 13 maart 2020 was de officiële opening voorzien,"
gaat Katrien verder. "Maar daar stak corona natuurlijk
een stokje voor. Het zou uiteindelijk tot november
2021 duren vooraleer meer dan 1800 bezoekers het
lichtspektakel konden zien. Iedereen was
wildenthousiast en alle leerlingen die tijdens die jaren
meewerkten, waren ferm onder de indruk."

POSITIEVE KANT
Uiteindelijk heeft ieder nadeel ook z'n voordeel.
"In de tussentijd hebben we met onze leerlingen
nog heel wat kunnen verbeteren en verfijnen,
zoals QR-codes bij de containers, waarbij
leerlingen zelf teksten hebben ingesproken of
geschreven."

TOEKOMST
De containers gaan nu even dicht tijdens het
winterseizoen maar vanaf Pasen kan je het
project opnieuw bezoeken. "Je zal de werken
kunnen bekijken zoals tijdens een
tentoonstelling in een museum", besluit
Stefaan. "Vanaf april willen we om de 14
dagen activiteiten organiseren rond de
containers.

HET PROJECT IN CIJFERS
UREN

MATERIALEN

CONTAINERS

LICHT

VRIJWILLIGERS

25 vrijdagen, 20

300 lopende meter

Voor dit project

100 spots, 80 meter

Ook heel wat vrijwillige

zaterdagen en 21

afbraakhout, 105

werden 6

LED-strips en 1

leraars, oud-leraars,

vakantiedagen,

paletten, 120 m² OSB-

zeecontainers van 20

aangevuld met nog

panelen, 120m²

FT (elk 2180 kg) en 1

heel wat andere uren

kunstgras, 50 lopende

zeecontainer van 40

zorgen in totaal voor

meter balustrade

FT (3900 kg) in een

meer dan

spectaculaire

10 000 leerlingenuren.

constructie op elkaar

Als je daar ook nog de

gestapeld.

ontelbare uren van de
leraars bijtelt...

kilometer
sfeerverlichting
zorgden voor een
perfect verlichte
site.

ouders en kennissen
staken een handje toe.

