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2013 LICHT AAN
na de viering van zijn 10-jarig jubileum gaat art o-nivo
voor nog eens 10 jaar
met “licht” als basisgegeven.
zoals in het verleden, blijft art o-nivo streven naar een symbiose
van kunstdisciplines in een rustige omgeving,
geaccentueerd door ruimtelijk inzicht én een doordachte opstelling.

2013 LICHT AAN
GLAS EN FOTOGRAFIE
hoe wordt ‘licht’ door kunstenaars ervaren ?
art o-nivo kiest dit jaar voor twee disciplines: glaskunst en fotografie.
glas, met zijn doorzichtigheid, lichtweerkaatsing, spiegeleffect, enz .
fotografie ( jwtoV: licht, grajew: schrijven), schrijven met licht.
die twee hoofddisciplines worden ondersteund
door drie secondaire disciplines,
een geaccentueerde grafische vormgeving, haiku’s op banners
en muziek op cd, die samen bijdragen tot de algemene sfeer.
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2013 LIGHT ON
after the celebration of its 10th anniversary,
art o-nivo starts a new decade
with “light” as a starting point.
as in the past, art o-nivo aspires at combining different disciplines
in a peaceful environment
with a strongly accentuated spatial awareness in a hell-considered framing.

2013 LICHT ON
GLASS & PHOTOGRAPHY
how is ‘light’ experienced by artists ?
art o-nivo has chosen this year for two disciplines: glass art and photography.
glass: with its transparency, colour, light-reflection, mirror effect etc
photography (jωτος: light, γραjω: write), which is writing with light.
these two main-disciplines are supported
by three secondary disciplines:
an accentuated graphical approach, haiku on banners and music on CD
each contributing to the generall atmosphere.
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2013 LICHT AAN
5 EXPO
expo 1: 23/02 - 13/04/2013
glas / glass: ana thiel - mx / fotografie / photography: paul louis - be
grafiek / graphics: lien baert - be / haikoe / haiku: luc vanderhaeghen - be
expo 2: 27/04 - 08/06/2013
glas / glass: carola van den wijngaert - be / fotografie / photography: danika o.kus - si
grafiek / graphics: lien baert - be / haikoe / haiku: annemie evenepoel - be
		 
expo 3: 22/06 - 07/09/2013
glas / glass: pauline bétin - fr / fotografie / photography: alexandra cool - be
grafiek / graphics: lien baert - be / haikoe / haiku: theo slachmuylders - be
		
expo 4: 21/09 - 09/11/2013
glas / glass: frederic van overschelde - be / fotografie / photography: richard willebrands - nl
grafiek / graphics: lien baert - be / haikoe / haiku: jef ector - be
expo 5: 23/11 - 18/01/2014
glas / glass: perrin & perrin - fr / fotografie / photography: stéphane couturier - fr
grafiek / graphics: lien baert - be / haikoe / haiku: ferre denis - be
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LICHT AAN
EXPO1: 23/02 - 13/04/2013

GLAS
ANA THIEL - MX
FOTOGRAFIE
PAUL LOUIS - BE
GRAFIEK
LIEN BAERT - BE
HAIKOE
LUC VANDERHAEGHEN - BE
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GLAS
ANA THIEL
MEXICO CITY
°1958 mexico city
TENTOONSTELLINGEN
in mexico en in verschillende landen van amerika, europa en azië.
werk in publieke en private collecties
PRIJZEN
twee beurzen: “consejo nacional para la cultura y las artes de méxico“
2006: wint eerste prijs “bienal latinoamericana de arte en vidrio“
museo del vidrio (monterrey) de “consejo nacional para la cultura y las artes“
vertegenwoordigd in vele belangrijke publicaties.
heeft deelgenomen en presideerde aan het management van meerdere
kunstverenigingen en musea
“un artista no lo es por el material que utiliza, sino por su habilidad para
rascarle a uno el espíritu y estrujarle el corazón.
el conjunto de obra que thiel presenta, evidencía aún más que el vidrio,
aunque siga siendo el principal elemento de su obra, es el detonador para
crear obras de luz, agua, alma, tierra, aire y misterio.”
monica mayer (critique d’art mexicaine).
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GLASS
ANA THIEL

étang de lumière
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FOTOGRAFIE
PAUL LOUIS
BRUSSEL
°1958 brussel
woont en werkt in brussel en in san miguel de allende, mexico.
specialist geworden in fotografie van kunstvoorwerpen.
onafhankelijk fotograaf voor meerdere belgische en europese musea.
betrokken bij vele publicaties zoals tentoonstellingscatalogi, kunstboeken, enz.
ook persoonlijk fotografisch onderzoek.
TENTOONSTELLINGEN
portugal (aveiro): “museo de arte de querétaro”
mexico: “galeria yam”, san miguel de allende
” ... il y a, dans ses photos une tension silencieuse, où, tant les sons
que les mouvements sont contenus implicites et toujours sur le point de s’activer
et faire irruption dans notre quotidien.
il nous fait entendre le vent, sentir la sécheresse de la campagne et de l’air.”
saúl kaminer.
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PHOTOGRAPHY
PAUL LOUIS

atalanta fugiens
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GRAFIEK / GRAPHICS
LIEN BAERT
ROESELARE
HAIKOE / HAIKU
LUC VANDERHAEGHEN
TURNHOUT
MUZIEK / MUSIC
PHILIP GLASS
BALTIMORE
“metamorphosis 2 for solo piano” by casey gene dierlam, piano
vimeo.com/36612170
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LICHT AAN
SAMENWERKING
COOPERATION
GLAS - S.BE (BE)
hedendaags belgisch glas / contemporary belgian glass
WCC - BF (BE)
world craft center - belgique francophone
LE MUSÉE - ATELIER DU VERRE DE SARS - POTERIES (FR)
het hedendaags glasmuseum in frankrijk
the contemporary glass museum in france
CREATIVE SERVICES (BE)
grafiek / graphics
HAIKOE - CENTRUM VLAANDEREN (BE)
geassociëerd met / associated with
de vereniging van vlaamse letterkundigen vzw
CARGLASS BRUGGE (BE)
levert het glas voor de installatie ‘étang de lumière’ van ana thiel
supplies the glass for installation ‘étang de lumière’ by ana thiel

ART O-NIVO

wollestraat 25 / 1 8000 brugge www.artonivo.be

