




The story behind the 
artist 

Gastspreker Burm Bastien



• In het schooljaar 2011-2012  heb ik voor
de opleiding Kantoor-Verkoop stage 
gedaan bij het Museum van 
Hedendaagse Kunst van Antwerpen.

• Daar heb ik dikwijls mogen kijken bij het 
opstellen van een expositie.

• Na een tijdje had ik interesse in de 
creatieve sector verder te studeren.

1. Het begin …



• Eind dat schooljaar heb ik beslist om te 
gaan studeren  in COLOMAplus te 
Mechelen voor grafische vormgeving.

• Daar heb ik 3 jaar gezeten om de basis 
binnen de grafische vormgeving te 
behalen.

• Hier heb ik onder meer leren werken met 
grafische programma’s zoals: Adobe 
Indesign, Adobe photoshop…

2.Van M HKA naar COLOMAplus 



• Na het middelbaar heb ik 1 jaartje hier op AP 
gestudeerd ook nog in de grafische
vormgeving

• Ik voelde hier een serieuze druk van de 
docenten om mee te werken aan de 
opdrachten, deadlines, … maar kreeg geen
enkele vorm van feedback. Nog schriftelijk
nog mondeling

• Na het eerste jaar voelde ik samen met mijn
ouders dat het hier iets te zwaar werd om nog
mee te gaan naar de hogere jaren.

3. Van COLOMAplus naar Artesis Plantijn Hogeschool



• In mei 2015 ben ik naar de open campus dag geweest
van CVO Encora.

• Na enkele gesprekken met docenten en studenten was 
ik direct verkocht om daar mijn diploma te bemachtigen
en startte ik het daaropvolgende schooljaar vol 
zelfvertrouwen aan de opleiding DTP (desktop 
publishing) 

• Helaas was ik er iets te zelfzeker en moest ik enkele
vakken mee pakken naar het volgende jaar.

• In juni 2018 studeerde ik af en behaalde zo mijn diploma 
Grafische vormgeving.

4. Van AP naar CVO Encora 



• Ondertussen ben ik begonnen aan fotografie te
studeren.

• De opleiding duurde 1,5 jaar en we leerden alle 
verschillende facetten van de fotografie.

• Gaande van architectuur tot studio.

• In juni 2019 ben ik dan ook afgestudeerd als fotograaf.

5. Fotografie 



• Na het hoger en het middelbaar 
onderwijs hield Ik me creatief bezig.

• De opdrachten kwamen binnen, ik kreeg 
de vraag om wat evenementen te 
fotograferen, …

• Maar het was ook wél aan het kriebelen 
om een eigen atelier te hebben.

6. Na de studies?…



• Sinds 1 januari 2022 heb ik een eigen atelier in de 
Kaleidoscoop

• Daar werk ik grotere projecten uit.

• Maar geniet ik er keer op keer van om er te mogen 
zijn 

• Ook werk ik er allerhande fotoshoots uit.

• Mijn deur staat open om jullie te ontvangen met een 
koffietje.

7. Het heden 



• Door de stages in het museum kreeg ik een enorm groot verlangen 
om iets met kunst en creativiteit te gaan studeren. 

• Omwille van de fascinatie voor fotografie ben ik enkele jaren 
geleden hierin volledig gegaan. 

• 7. Waarom…



• Vroeger zeiden veel leerkrachten tegen mij dat het “beter” was om 
terug naar het BUSO te gaan. 

• Het was niet niks om in dit pad overeind te blijven zeker niet om er 
effectief mee bij te horen als inclusie student.

• Maar het geeft me een verrijkend gevoel als er mensen iets kopen van 
mijn werk en mij op die manier mee laten participeren in de 
“inclusieve” wereld.

• Dat geeft me een ongelooflijk trots gevoel om er toch mee bij te
horen in deze wereld als persoon met een zware fysieke beperking

• 8. Wat het betekend om beeldend kunstenaar te zijn?



• Door mijn beperkingen kan ik nooit echt “professioneel” aan de slag 
als kunstenaar, grafisch vormgever, fotograaf, …

• Wat ik jullie graag wil meegeven als “boodschap” oordeel de student 
niet op basis van zijn / haar beperking, kijk naar de student zelf als
“persoon”.

• Het was een hele lange weg om hier als “creatieve duizendpoot” te
staan op dit symposium, maar ze gaven me een eerlijke kans om me 
te tonen en daardoor zit ik op het juiste pad om ooit aan de top te
(mogen) staan

9. Toekomst / slot



Bedankt voor het kijken, 
luisteren en uw interesse! 

Website: www.basart-studio.be

instagram: @atelier_basartstudio.be 

http://www.basart-studio.be
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