
Persbericht 
 

Eindexamenexpositie 2018  
 

Studenten Mediavormgever Art & Design en Ruimtelijk Vormgeven 
Rijn IJssel Creatieve Industrie Arnhem 

 
Voor hun eindexamen hebben de studenten Art & Design een aantal ‘blikvangende’ mixed 
media objecten ontworpen voor het onlangs verbouwde Musis Sacrum in Arnhem.  
 
Na een periode van conceptontwikkeling hebben de studenten hun ontwerpen op schaal 
uitgevoerd en een “artist’s impression” gemaakt van het kunstwerk in of rondom het 
gebouw.  
 
Zij hebben zich laten inspireren door de filosofie achter het concertgebouw, de betekenis die 
Musis heeft voor de stad en haar bewoners en de activiteiten die er plaatsvinden.  
 
De eindresultaten zijn zeer divers wat betreft materialen en technieken. Er is veel gebruik 
gemaakt van multi-mediale technieken zoals projecties met video en animatie, maar ook 
typografie en beweging spelen een belangrijke rol in de gemaakte objecten.  
 
De studenten van de opleiding Ruimtelijk Vormgeven kregen de opdracht om een 
driedimensionale presentatie te maken met producten van ondernemers uit de wijk 
Klarendal.  
 
Rijn IJssel heeft hiervoor de samenwerking gezocht met designers, modeontwerpers en 
kunstenaars die in dit gebied werkzaam zijn. In overleg met de ondernemers hebben de 
studenten producten uitgekozen en een presentatie gemaakt waarbij deze goed tot hun 
recht komen.  
 
Voor de promotie van creatieve opleidingen van Rijn IJssel werd ook een mobiele informatie 
balie ontworpen, waarvan 1 ontwerp op ware grootte is uitgevoerd.  
Deze MIB is ook te zien tijdens de expositie en zal daarna worden ingezet op externe 
locaties. 
 
De eindresultaten worden vanaf zaterdag 2 juni tentoongesteld op de eerste verdieping van 
de voormalige V&D, Johnny van Doornplein 14, 6811 BJ, Arnhem. 
 
Openingstijden:  
Zaterdag 2 juni van 11.00 – 17.00 uur  
Zondag 3 juni van 12.00 – 17.00 uur  
 
Informatie en beeldmateriaal:  
Martine ter Beek: m.t.beek@rijnijssel.nl    06-14292348  
Marciana Timmermans: m.timmermans@rijnijssel.nl   06-14175080  
 
Met medewerking van Musis Sacrum en ondernemers uit Klarendal: Heleen van der Meer, 
Klaas Kuiken, Arnhems Keramiek Atelier, Nikki Giling, De Bakbar, Studio Els Broekman, 
Oostdam Meubelstoffen, Het Paradijs, Danielle Origamilampen, Mippies, Generator store, 
Dogxperience, Plotz, Rosanne Bergsma en Debbie Wijskamp. 
 
Links naar de betreffende opleidingen:  

https://www.rijnijssel.nl/mbo-opleidingen/media-mode-design/mediavormgever-art-

design/https://www.rijnijssel.nl/mbo-opleidingen/media-mode-design/ruimtelijk-vormgever/ 

https://www.rijnijssel.nl/mbo-opleidingen/media-mode-design/mediavormgever-art-design/
https://www.rijnijssel.nl/mbo-opleidingen/media-mode-design/mediavormgever-art-design/
https://www.rijnijssel.nl/mbo-opleidingen/media-mode-design/ruimtelijk-vormgever/

