
 

 

 

Een UITzonderlijk kijkje in de grafische en beeldende kunst van 
UITzonderlijke patiënten 
 
Gent, 13 mei 2019 - Met het oog op een terugkeer van patiënten naar de maatschappij is het in 
een forensisch psychiatrisch centrum belangrijk om ‘buiten’ naar ‘binnen’ te halen en andersom. 
Zo kaderen o.a. bezoeken van buitenaf, alsook verschillende initiatieven waarbij met de 
patiënten naar buiten gegaan wordt in de resocialisatie van de patiënten. Ook de organisatie van 
de tentoonstelling UITzonderlijk past hierin. FPC Gent geeft er een bijzondere inkijk in de 
grafische en beeldende kunst van de patiënten.  
 
Het uiteindelijke doel van de behandeling in FPC Gent is dat de patiënten op een veilige en 
verantwoorde manier terugkeren naar de maatschappij, hetzij naar een minder beveiligde omgeving. 
Passend in deze resocialisatie worden regelmatig groepen uitgenodigd in het centrum, voor een 
rondleiding, een sportwedstrijd, enz. Rekening houdende met de mogelijkheden van de patiënten en de 
resultaten uit de risicotaxatie kan ook een uitgaansvergunning aan de bevoegde Kamer voor de 
Bescherming van de Maatschappij worden aangevraagd om bv. onder begeleiding met patiënten aan 
een externe activiteit deel te nemen. Enerzijds vervreemdt de patiënt hierdoor niet van de 
buitenwereld, anderzijds helpt het de samenleving om inzicht te krijgen in internering en begrip te 
krijgen voor re-integratie van geïnterneerden. 
 
In dit kader organiseert FPC Gent tijdens de buurtfeesten Muide-Meulestede in het weekend van 18 mei 
een tentoonstelling in de Sint-Antoniuskerk. Er worden kunstwerken van patiënten tentoongesteld. 
Werken vanuit zowat alle afdelingen van het behandelcentrum, werken naar eigen fantasie en beleving 
van patiënten; soms explosief en dynamisch, soms statisch; individuele werken, gemaakt met materialen 
naar keuze, tijdens het vrije creatieve atelier, hetzij op de kamer. We geven hiermee aan de 
buitenwereld een unieke inkijk in de grafische en beeldende werken en wereld van de patiënten.  
 
Een weekje later - in het weekend van 25 & 26 mei - organiseert "Arsène Weba" een Kunsthappening op 
de voormalige site van Gentse Truck Service, net naast het terrein van Weba Gent. Twaalf kunstenaars 
gaan tijdens de kunsthappening 'artsène' in dialoog met deze vergane garage-glorie en nodigden hierbij 
zes patiënten uit van FPC Gent, om samen nieuw werk te tonen. Een verhaal van inclusie, zonder 
onderscheid tussen disciplines, professioneel of amateur, patiënt of niet. De lijst van alle deelnemende 
kunstenaars vindt u op www.artsène.be. 
 
Het is dankzij de onvermoeibare inzet van onze medewerkers dat onze patiënten de evolutie doormaken 
die nodig is om dergelijke initiatieven mogelijk te maken. En natuurlijk ook dankzij onze patiënten zelf, 
die - met vallen en opstaan - de nodige motivatie en moed aan de dag leggen om hard te werken aan de 
weg naar hun re-integratie. 
 
 

Einde persbericht. 
Bijlagen: flyer UITzonderlijk, flyer artsène 
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