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OPEN CALL

riso masterclass with Leo Gabin

crying 
at the 

workshop

+ Riso benelux



OPEN CALL
LUCA School of Arts kondigt met trots 

crying at the workshop
aan, de eerste LUCA SUMMERSCHOOL
in samenwerking met RISO Benelux.

In twee exclusieve programma’s onderzoeken geselecteerde  
kunstenaars en Luca-studenten samen de mogelijkheden van risografie, 
onder begeleiding van internationaal gevestigd kunstenaarscollectief  
Leo Gabin.

Voor CRYING AT THE WORKSHOP selecteren we 6 kunstenaars  
en 6 studenten die een intense samenwerking willen aangaan om  
via het gebruik van een Risograph printer tot een experimenteel eindresultaat 
te komen. Een publicatie? Een installatie? Een …  Jullie vullen het al doende in!  
Een week lang is Leo Gabin jullie sparring partner en zorgen wij  
voor technische en logistieke steun. 

Wat bieden we aan?

• 6 exclusieve plaatsen voor 3 studenten en
3 kunstenaars die zullen werken op LUCA
campus Gent op 30 augustus
en van 6 t.e.m. 10 september 2021

• 6 exclusieve plaatsen voor 3 studenten en
3 kunstenaars die zullen werken op LUCA
campus Brussel op 30 augustus
en van 13 t.e.m. 17 september 2021

• Een vergoeding van 500 euro
per geselecteerde deelnemer!

• Catering
• Een groepstentoonstelling op

beide campussen met de resultaten
van de summerschool
van 20 tem 24 september in
de Sint Lucas Galerie te Brussel,
maar ook van 4 tem 8 oktober
in de Carré te Gent.

Wie kan deelnemen?

• Afgestudeerde kunstenaars van
alle leeftijden, vanuit alle disciplines,
die wonen of werken in België.

• Studenten die studeren aan
LUCA school of arts, van alle leeftijden,
uit alle disciplines. Dit kan individueel
of in klein collectief.

• Je bent beschikbaar en kan je
verplaatsen op de vermelde data.

Hoe kan je je aanmelden? 

Aanmelden voor de LUCAsummerschool 
kan tot en met 18 juni 2021 tot 23u59.
• Stuur je artistiek cv, 3 foto’s die representatief

zijn voor je werk en je motivatie in 1 pdf-bestand 
naar riso@luca-arts.be met als bestandsnaam je 
voornaam_naam_en de vermelding voor welk 
programma (Gent of Brussel) je je wilt aanmelden. 
Enkel volledige dossiers worden voorgelegd aan de 
selectiecommisie.

Uiterlijk op 9 juli 2021 wordt via mail meegedeeld 
of je tot de 12 gelukkige deelnemers behoort!

Neem zeker en vast al eens een kijkje op onze instagrampagina  
@luca.printmaking en laat je inspireren door de technologie van RISO.
Hopelijk ontmoeten we elkaar binnenkort! 


