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 SCREEN IT | Pieter Jan Valgaeren  

 
 

 

 

 

Meer dan ooit staren we naar een scherm. Of dit nu het kleine schermpje van onze
smartphone is, de tablet die overal rondslingert of de 'conventionele TV' die ondertussen zelf
smart geworden is. Stadstriënnale zet de invloed van de hedendaagse schermcultuur invloed
heeft op het produceren van (positie kunstenaar), het kijken naar (positie consument) en
het tonen van (positie intermediair) actuele kunstvormen centraal. Artistiek directeur Pieter
Jan Valgaeren vertelt in zijn college over de benadering van festival, de selectie van de
kunstenaars, de impact van technologie en de linken met hedendaagse sociale thema’s.

 

 

 

   
 

Pieter Jan Valgaeren is artistiek directeur van de
Stadstriënnale. Hij behaalde een Master
Kunstgeschiedenis en een Bachelor Rechten aan de KU
Leuven en een Master Intellectuele Eigendomsrechten aan
de Hogeschool-Universiteit Brussel. Hij werkte aan het
Interdiscplinary Centrum voor ICT-recht (KU Leuven),
iMinds SMIT (VUB) en is docent aan de Thomas More
Mechelen. Zijn onderzoek focust op het gebied tussen
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kunst, media-industrie en Social Media. Als gastdocent
doceerde hij aan universiteiten in Potsdam, Berlijn,
Valetta, Genève en Madrid.

 

 

 
“Studium Generale” van UHasselt heeft als doel horizonten te verbreden, te inspireren en
zelfreflectie/betrokkenheid op het maatschappelijke en culturele leven te vergroten. Op die manier wil
"Studium Generale" de opleiding van studenten met een diverse achtergrond verbreden en de kennis over
wetenschap, maatschappij en cultuur verdiepen. “Studium Generale”staat open voor het brede publiek.

 

 

 

 
 
 

Contact:  
Prof.dr. Jean V. Manca
jean.manca@uhasselt.be
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