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EXPO : 01/12/2012 - 20/01/2013
GLAS
NL: menno jonker / richard meitner
BE: pia raeymaekers / mariken dumon
VISUELE HAIKOE POEZIE
NL: pom hoogstadt
BE: ann colpaert
MUZIEK / CD
NL: ad wammes op glas beiaard
BE: wim mertens ensemble
GRAFIEK
BE: tim oeyen & sanny winters
REGIE
BE: artonivo-team
in samenwerking met
in colloboration with
v.v.m.g. (nl)
w c c - b f (be)
le musée-atelier du verre de sars-poteries (fr)
haikoe-centrum vlaanderen (be)
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EXPO 5 / GLASKUNST
MENNO JONKER
° castricum (nl) 1968

solo tentoonstellingen en werk, o.a. gemeente museum, den haag / nationaal glasmuseum leerdam /
victoria & albert museum, londen.
werk in museum boymans - van beuningen, rotterdam / musee des arts decoratifs, louvre, parijs / corning
museum of glass, corning, ny (us) / museo del vetro, venetië (it) / glasmuseum ebeltoft (dk) / glasmuseum
alter hof herding, coesfelt (de).
expo’s in galerie von bartha, basel / galleria marina barovier, venetië / galerie etienne & van den doel,
oisterwijk / pan amsterdam.
opdrachten o.a delamar theater, amsterdam / nationaal monument, apeldoorn / ms queen mary II, cruise
schip / hoofdkantoor triodos bank, zeist / geboortevaasje hkh prinses amalia / museumjaarobject
glasmuseum leerdam / ministerie van justitie, den haag.
“ de kern van mijn fascinatie voor glas draait om het contrast tussen vloeibaarheid en breekbaarheid. deze
twee uitersten van de materie in één staat, in één evenwicht verenigen is voor mij metafoor voor de
dynamische balans van het leven zélf.”
“ the core of my fascination with glass revolves around the contrast between fluidity and fragility.
reconcile these two extremes of matter in one state, in one balance is for me metaphor for the dynamic
balance of life itself.“
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EXPO 5 / GLASKUNST
RICHARD MEITNER
° philadelphia (us) 1949
cv
docent en worksshops-leider in de verenigde staten, groot-brittannië, nederland, duitsland, frankrijk,
spanje, malta, portugal, zweden, denemarken, italië en japan.
artist-in-residence in meerdere landen / werkte in italië, duitsland, oostenrijk, zwitserland, nederland en belgië
als ontwerper voor de glasindustrie
had zitting in de nederlandse nationale raad voor cultuur en de nederlandse nationale adviesraad voor de
kunsten / leidde de glasafdeling van de gerrit rietveld academie in amsterdam / professor of art aan
de faculteit voor wetenschap en technologie van de universidade nova de lisboa (pt)
tentoonstellingen over de hele wereld
zijn werk is opgenomen in de vaste collecties van meer dan 50 musea wereldwijd.
statement
“ what my artwork is about?....... mine, or anyone else’s artworks, are for me about all of the many
associations they can conjure up for us while making or viewing them. those richly intertwined associations
however, are irretrievably lost when I or anyone else, attempts to distill the ‘message’ of an artwork down to
singular ‘meanings’. art, in this sense, is certainly not science. for me, art’s significance and purpose do not lie
in our ability to analyze and confirm by repeating them, singular meanings we can derive from an artwork, but
in our ability to confront and savor the plurality of feelings and sensations it gives rise to in us. art, for me, is
not about what I or you think or know, it’s about what we can all feel if we allow ourselves that freedom.
the ambiguity of what we can know by sensing, feeling, is a critical aspect of art, both in making and in
viewing it. without that ambiguity, art’s meaning is lost.” amsterdam nov 2012
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EXPO 5 / GLASKUNST
PIA RAEYMAEKERS
° turnhout (be) 1979

cv
opleiding: master in fine arts, 3-d design, st lucas, gent / glasopleiding: ika, mechelen / sars - poteries (fr)
with jaromir rybák / school for glassmaking in zelezny brod (cz) / master in glass, university of sunderland
(uk) / making it 09 craft northern (ir) / residency flowerfield arts centre, (ir)
expos in design flanders gallery, brussels (be) / traver gallery, tacoma, seattle (us) / talente 2012, münchen
(de) / international glass festival 2011 (lu) / olstice art centre, navan (ie) / pedestal exhibition, craft ni gallery,
belfast (uk) / the royal ulster academy’s 129th annual exhibition, ulster museum, belfast (uk) / museum jan
vaerten, beerse (be) / biscuit factory, newcastle (uk)
statement
“ de inspiratie voor mijn werken haal ik direct en indirect uit de natuur en het maritieme leven, vooral de
vorming van anemones en hun kwetsbaarheid, om zó mijn eigen beelden en verhalen te creëren. ik
benadruk de organische vorm door de manier waarop ik het glas bewerk en afwerk.”
“ I get the inspiration for my work immediately and indirectly from nature and marine life, especially the
formation of anemones and their vulnerability, in order to create my own images and stories. I emphasize
the organic form by the way I edite and finish the glass.”
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EXPO 5 / GLASKUNST
MARIKEN DUMON
° overijse (be) 1983

cv
opleiding: master in de beeldende kunst, driedimensionale vormgeving, keramiek en glaskunst, hogeschool
voor wetenschap en kunst, st lucas, gent / glasblazen: kosta glas school (se).
docente ‘glas’ hogeschool voor wetenschap en kunst, st lucas, gent / assistent bij westfalische industrie
museum, glashütte gernheim (de).
tentoonstellingen: ’glascontext’, bornholm (dk) / nationaal glasmuseum, leerdam (nl) / winnaar van de
bernardine de neeve glasprijs, vlaams centrum voor hedendaagse glaskunst, lommel (be) / ‘de
nieuwe oogst’, design vlaanderen galerie, brussel (be) / ‘talente 2011’, münchen (de).
geselecteerd voor belgië voor european glass context 2012 in bornholm (dk).
statement
“mijn statement = kunst + design + ambacht”
“my statement = art + design + crafts”
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EXPO 5 / HAIKOE
POM HOOGSTADT
° rotterdam (nl) 1947

cv
opleiding: hbs / kunstacademie te den haag (nederland) 1965 – ‘70
werk: (1968 – 2000) docent tekenen in het middelbaar onderwijs, dat is: brugklas; hbs; mms; havo;
atheneum en gymnasium, volgende alle onderwijsvernieuwingen. daarnaast grafiek, kalligrafie, tekenwerk
en aquarel. daarvan zijn een aantal exposities het gevolg geweest. .
statement
“ haiku – kijken is mijn vak “
een lijnrechte voortzetting van wat ik altijd al deed in lijn en kleur, maar nu in 5 / 7 / 5 lettergrepen: kijken
en noteren. door het schrijven van haiku merk ik dat er nog veel meer onder- en bovenliggende lagen van
kijken mogelijk zijn. zeer verheugd met het onderwerp glas.”
“ haiku - looking is my profession ”
a straight continuation of what I’ve always done in line and color, but in 5 / 7 / 5 syllables: watch and record.
by writing haiku, I notice that there is a much more under- and overlying look possible.
very pleased with the subject glass.. “
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EXPO 5 / HAIKOE
ANN COLPAERT
° lovendegem 1939
cv
verbonden aan het pedagogisch onderwijs / geschiedenis aan u-gent / schreef mee aan “ geschiedenis van
lovendegem”. / “ bijzondere prijs voor tekenen” aan de academie / cultuureizen, oa in japan, in de voetsporen van basho “de” haikumeester. / contacten en uitwisseling met dames-haikuïsten in kanazawa / lid
haikoecentrum vlaanderen en van de haikukern ‘de horizon’ gent / werkjes verschenen in vuursteen,
de kantelkalender en in haikubundels in vlaanderen. in nederland bij uitgeverij contact. / tentoonstelling
haiku’s in de horizon gent en bij artonivo brugge
statement
haiku is voor mij de beleving van een moment, verwoord in deze japanse versvorm. ik probeer het mooie
van de natuur te vatten in de drie regeltjes van de haiku. de senryu, die ik leerde waarderen in de haikukring
de fluweelboom, gaat over het leven in al zijn facetten, soms met wat melancholie, soms met humor, maar
daarbij ook met de bewondering voor het ambacht, hier de glaskunst.“
“ haiku for me is the experience of a moment, expressed in this japanese verse form. I try to catch the
beauty of nature in the three lines of the haiku. the senryu, I learned to appreciate on the haiku circle ‘de
fluweelboom’ is about life in all its facets, sometimes with melancholy, sometimes with humor, but also with
admiration for the crafts, here the glass art.”
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EXPO 5 / MUZIEK CD
AD WAMMES
ZINGEND GLAS:
op glascarillon vleuterweide
“ in mijn compositie “glaswerk” verbind ik het glazen carillon (de zingen toren) met allerlei
klanken die glaskunstenaars maken bij het produceren van hun objecten: het geluid van de oven, de glaskorrels, het glasblazen, het geluid van brekend glas, het geluid van de tang die valt, glas dat vergruisd wordt
etc. tevens heb ik glasgeluiden gebruikt ( o.a gestreken glas) die ik in mijn studio produceerde alsook enkele
klokachtige klanken.”
“ in my composition “glassware” I connect the glass bells (the singing tower) with all kinds of sounds that
glass artists make when producing their items: the sound of the furnace, the glass beads, glass blowing, the
sound of breaking glass, the sound of the falling rod, glass is crushed, etc. I also used glass sounds (including coated glass) that I produced in my studio and also some bell-like sounds.”
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EXPO 5 / MUZIEK CD
WIM MERTENS ENSEMBLE
THE FOSSE
“ mijn werk is te catalogeren bij de minimalistische muziek. in het begin van mijn carrière was ik vooral geïnteresseerd in repetitieve muzikale structuren met een eerder rigide vorm:
eenvoudig thema, weinig versiering of verbreding, seriële herhalingen met faseverschuiving,
constant tempo. ‘the fosse’ is een zeer klassiek aandoende repetitieve compositie voor koor, sopraan en
piano met de viool als klagende vertolker van de eeuwige weltschmerz.”
“ my work is to catalog on the minimalist music. early in my career I was primarily
interested in repetitive musical structures with a rather rigid form: simple theme, little
ornamentation or widening, serial repetitions with phase shift, constant pace. ‘the fosse’ is a very classic
sounding repetitive composition for chorus, soprano and piano with the violin as
complaining interpreter of the eternal weltschmerz.”

