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#KUNST EN AMBACHT

ANTIEKHANDELAAR

 BESPAAR MET DE KMO-PORTEFEUILLE

€ 701,80 incl. BTW

VEEL VERDER DAN ALLEEN MAAR ANTIEKE VOORWERPEN VERKOPEN

OMSCHRIJVING

Wat kent men na het volgen van deze opleiding?
Je hebt een diepgaande kennis van de voorwerpen: materiaal, herkomst, datering, bewaringstoestand, zeldzaamheid, prijzen en ook prijsevoluties.
Je herkent vervalsingen en kent de aankoopkanalen en mechanismen van de Belgische en buitenlandse antiekmarkt.

Omschrijving
Het beroep van antiekhandelaar gaat veel verder dan alleen maar antieke voorwerpen verkopen. De antiekhandelaar situeert deze voorwerpen in een historisch en
maatschappelijk kader. Door zijn ruime culturele ontwikkeling en zijn veelzijdige vakkennis dwingt hij respect af bij zijn klanten.
De docenten bieden je een brede waaier van vakken aan die de diverse facetten van het beroep omvatten.

Voor wie is deze opleiding bestemd?
Personen die als zelfstandige werken in de sector of tot die zich beroepshalve willen heroriënteren in de kunstambachtelijke sector.

Voorkennis
Er is geen voorkennis vereist.

Bijkomende info
Opleiding met 2 lesmomenten/avonden per week van 18u30 tot 22u

PROGRAMMA
Basis kunst- en stijlgeschiedenis
belangrijkste stijlen herkennen en situeren in tijd en ruimte;
via beeldmateriaal de voornaamste kunststromingen en kunstenaars bespreken.
Meubels en interieur
antiek meubels en interieur herkennen en situeren via diverse aspecten: benaming, functie, categorie, materiaal, siertechnieken en plaats van herkomst;
bespreking van de voornaamste stijlperiodes.
Schilderijen en grafiek
schilderijen en grafiek herkennen naar materiaal, techniek en stijl;
situering in tijd en ruimte.
Keramiek en glas
keramische voorwerpen herkennen en situeren;
een keramisch voorwerp beoordelen op kwaliteit en de authenticiteit bepalen;
een bronnenstudie uitvoeren om de authenticiteit van een voorwerp te bepalen;
soorten glastechnieken: overzicht en situering;
beoordeling van glaskunst.
Zilver, tin, koper en brons
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bespreking metalen voorwerpen naar materie, terminologie, techniek en materiaal;
metalen voorwerpen herkennen en situeren in tijd.
Initiatie diverse antieksoorten
textiel, wandtapijten, klokken en horloges;
beeldhouwwerk en regionale specialiteiten.
Antiekhandel in de praktijk
bespreking van beroepsactiviteiten en basisterminologie van een antiekhandelaar;
markteconomische aspecten;
attesten, documenten, preventie en wetgeving.
De docenten plannen studiebezoeken tijdens de opleiding.

PRAKTISCH
2 jaar vanaf maandag 14/09/2020 - Brugge

Begindatum

Lesdata

14/09/2020

Locatie

Contact

Syntra West Brugge

T: 078/353 653

Spoorwegstraat 14

Sofie@syntrawest.be

8200 Brugge

GETUIGENISSEN
My grandma had it, my mom threw it out, I brought it back.
Antiek is niet out. Antiek is in, hip en trendy. Kunst- en interieurmagazines, hipsterbars en smaakvol ingerichte co-working spaces ademen een eigentijdse liefde voor
antiek, kunst en design. Ook benieuwd naar het verhaal achter al die bijzondere voorwerpen? Tijdens de opleiding antiekhandelaar word je bij de start
ondergedompeld in de kunstgeschiedenis, een must voor iedereen met een passie voor kunst en antiek. Nadien belichten de enthousiaste lesgevers een brede waaier
aan objecten, waaronder meubilair, schilderijen en beelden. Ook onder meer de Aziatische kunsten komen sterk aan bod. Via uitgebreid beeldmateriaal en belangrijker - het rechtstreeks contact met tal van stukken zelf, leer je al doende de kneepjes van het vak en heb je een basis waarmee je tal van richtingen uit kan. Het
liet mij alvast doorgroeien naar een eigen zaak en het directeurschap van een internationaal werkend veilinghuis. Welke richting ga jij uit?
Tim De Doncker
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