PERSBERICHT
ART O-NIVO Brugge
stelt zich al méér dan 10 jaar tot doel meerdere kunstdisciplines met
elkaar te verbinden. De galerie brengt 4 tentoonstellingen per jaar
met hoofdzakelijk kunstfotografie, textiel, keramiek en vooral glaskunst.
De verschillende disciplines worden telkens samen voorgesteld binnen één
thema, omlijst door een specifiek ontworpen grafisch kader.
Het thema voor het jaar 2014
ART & ARCHITECTURE RANDOM
wordt uitgewerkt aan de hand van vier tentoonstellingen:
Nederland, Frankrijk, Wallonië en Vlaanderen
en heeft hier voor de volgende personen / groepen uitgenodigd.
Expo 1: NEDERLAND van 1 maart 2014 - 10 mei 2014
Han de Kluijver, Glasbeeldhouwer
samen met HDK architecten bna bni bnsp, Architecten
Expo 2: FRANKRIJK van 24 mei 2014 - 30 augustus 2014
Etienne Leperlier, Glasbeeldhouwer
samen met Nicolas Georges, Architectuurfotografie
Expo 3: BELGIË (WALLONIE) van 13 september - 8 november 2014
Chantal Delporte, Glasbeeldhouwer
samen met Vivienne Jamart, Etser
“Architecture et géométrie comme inspiration”
Expo 4: BELGIË (VLAANDEREN) van 22 november – 31 januari 2015
Warner Berckmans, Glasbeeldhouwer
samen met Marc van Schuylenbergh, Architect
DE EERSTE TENTOONSTELLING
is van de Nederlandse architect en glaskunstenaar Han de Kluijver en
bureau HDK architecten. De relatie tussen glas en architectuur is voor de
hand liggend, maar gaat veel verder dan gebouwen die eenvoudigweg
beglazing nodig hebben. Glas en architectuur zijn op een uiterst
elementair niveau prachtige en vaak ontzagwekkende partners van elkaar
– denk alleen maar aan enkele van de architecturale iconen in een
willekeurige stad, zoals ook in Brugge.
Glas is een integraal onderdeel van de architectuur en een zeer belangrijk
materiaal in de constructie van gebouwen. Dankzij technologische
ontwikkelingen in de glasproductie kon dit tere en transparante materiaal
al vanaf het begin van de twintigste eeuw een essentiële component
worden van de modernistische architectuur.
Licht is een integraal onderdeel van glas en daarmee ook van
architectuur. Ruimte wordt geschapen, herschapen of onthuld door licht.
Licht maakt perceptie mogelijk en wekt emoties op.

Veel kunstenaars gebruiken de stedelijke architectuur van de twintigste
en eenentwintigste eeuw als een bron van inspiratie in de esthetiek van
hun werk.
In deze eerste tentoonstelling wordt aan de hand van o.a. tekst-panelen
en collages enerzijds en glas-sculpturen anderzijds de vraag gesteld of er
nog sprake is van een scheiding tussen architectuur en de (beeldende)
kunsten, met name de sculpturale kunst, of vallen die twee steeds meer
samen ?
HDK architecten bna bni bnsp en architect en glaskunstenaar Han de
Kluijver vergelijken de creatieve processen en de mogelijkheden en
beperkingen van beide disciplines aan de hand van glas. Voor architecten
kan het heel nuttig zijn zich artistiek te uiten in een ander medium. De
glasobjecten van Han de Kluijver laten zien, dat de grens tussen
architectuur en sculptuur minder scherp is dan dikwijls wordt
aangenomen.
EEN TWEETALIG BOEK
wordt bij deze gelegenheid uitgebracht: teksten van Han de Kluijver,
foto’s van Tomàs Hilger en franse vertaling door Georges Sossois
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Met dank aan
V.v.m.g.: Vereniging vrienden modern glas, Nederland
Le musée–atelier du verre de sars-poteries, France
Wcc-bf: World crafts council – belgique francophone, Wallonie
Glas-s.be: hedendaags belgisch glas, Vlaanderen

