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PAUL FUNCKEN
° schaesberg (nl) 1958
cv
opleiding: glaskunst ika mechelen - belgië / tehatex 2e graads handvaardigheid / ervaring: docent
vormgeving / docent beeldhouwen / oprichter en eigenaar van ontwerpstudio funck / exposities: 2011
glasrijk global glass tubbergen (nl) / 2011 diafaan V gent, (be) / 2010 glasplastik und garten, münster
(de) / werk in vaste collectie: ernsting stiftung coesfeld (de)
statement
“ het maken van beelden is voor mij een voortschrijdende zoektocht naar de essentie van vorm en
ruimte. architectuur is daarbij een bron van inspiratie. door telkens opnieuw met het materiaal aan
de slag te gaan, onstaan langzaam de beelden. ik onderzoek de optische effecten en vormen op de
rand van eenvoud, afwisselend al dan niet met sporen van de oorsprong. het voelt als een terugkeer
naar de oorsprong. of zoals constantin brancusi ooit zei: “eenvoud is complex, je moet haar volledig
doorgronden om haar te beheersen.”
“making of images for me is a continuing search for the essence of form and space. architecture is
an inspiration. by repeated requiring the material, the images arise slowly. I study the optical effects
and forms at the border of simplicity, alternately or not with spores from the origin. it feels like a return
to the origin. or as Constantin Brancusi once said “simplicity is complex, you should fully understand
it to master it.”
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HAN DE KLUIJVER
° liedrecht (nl) 1950

cv
diploma interieurarchitectuur, architectuur en stedenbouw, academie voor beeldende kunsten te
rotterdam / architect en directeur-eigenaar van hdk architecten rotterdam / voorzitter “bernardine de
neeve” prijs glas 2012, 2013 en 2014
statement
“ in de beeldende kunst is sprake van een continue ontdekkingstocht naar het nieuwe. herhaling is
immers een vorm van stilstand. als architect én beeldend kunstenaar probeer ik met mijn glasobjecten een nieuwe vormentaal te vinden en te ontwikkelen.”
“In the visual arts there is an continuous voyage of discovery to the new. repetition is a form of arrest.
as architect and as artist, I try to find and develop a new language of form to my glass objects.”
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ISABEL ALMEIDA
° salreu-estarreja (pt) 1964

cv
académie royale des beaux arts - sculpture monumentale, bruxelles / ika, malines / lauréate jutta cuny-frans
memorial award, düsseldorf (de) / lauréate de la ville de tournai / bourse à la fondation de la tapisserie, des
arts du tissu et des arts muraux, tournai / collections: musée ianchelevici, la louvière / communauté française de belgique, bruxelles et collections privés
expositions depuis 1993 en belgique (e.a. 1996 villa eksternest et 2002 artonivo) et à l’étranger.
statement
“travail étrange de verre soufflé, du souffle du corps qui donne naissance à la fragilité de l’enveloppe de
verre qui emprisonne et délimite l’impalpable espace. ... isabel almeida ne cesse de nous renvoyer à nousmêmes par petits morceaux, par reflets interposés. elle travaille le verre comme s’il s’agissait d’un corps de
chair. souffler, aspirer, pousser, repousser, peindre.” jean pierre vlasselaer, tamat 2007
““strange work of blown glass, the breath of the body that gives birth to the fragility of the glass envelope
that traps and defines the intangible space. ... isabel almeida keeps us back to ourselves in small pieces,
interposed by reflection. she worked with glass as if it were a body of flesh. blow, suck, push, push, paint.
“jean vlasselaer tamat 2007“
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FREDERIC VAN OVERSCHELDE
° ukkel (be) 1964

cv
1982 begonnen met glas in het neon atelier van mijn grootvader / 1996-2002 ika mechelen /
2005 gerrit rietveld academie amsterdam / vanaf 2002 assistent van richard price /
vanaf 2007 meesterglasblazer in ‘het glazen huis’, lommel (be) / tentoonstellingen: ernsting stiftung alter hof
herding museum (de) / nationale bank van nl / belgische ambassade in nl /gemeente museum den haag (nl)
statement
“ ik werk met heet glas (geblazen of neon), gecombineerd met licht. meestal intuitief, hoewel gesteund door
ervaring. mijn filosophie: voor mij is het werken met glas een sociologisch onderzoek, en het resultaat als
een soort van anthropologie in glas. ‘the short stories’ is een beschrijving van wat een mens zichzelf of een
ander mens kan aandoen.”
“ I work with hot glass (blown or neon), combined with light. mostly intuitive, although supported by experience. my filosophie: For me, working to glass is a sociological study, and the result as a kind of anthropology
in glass. ‘the short stories “ is a description of what a man himself or another person can do.”
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NL
ZINGEND GLAS:
ad wammes 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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BE
THE FOSSE:
wim mertens ensemble
“ 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.”

ADDENDUM: uitgebreide cv / extensive cv

PAUL FUNCKEN

http://www.paulfuncken.nl/

opleiding
hogere graad glaskunst ika mechelen (b)
lerarenopleiding handvaardigheid nlo tilburg
werkervaring
ontwerper grafische en ruimtelijke projecten
docent beeldhouwen
docent beeldende vakken regulier onderwijs
nominaties en prijzen
huisstijl en zo (nl)
welstandsprijs noord brabant (nl)
communicatieprijs brabant (nl)
sign award (nl)
glasblazen deborah cezesko (usa)
glasblazen o.l.v. kazushi nakada (fin)
schilderen op glas o.l.v. maare sare (est)
verre églomisé - frances binnington (gb/usa)
malblazen - gareth noel williams (gb)
cutting the magic cristal - vladimir klein (cz)
blazen en gieten - jeroen maes (b)
vormsmelten - vincent van ginneken (nl)
glasblazen - bibi smit (nl)
beeldhouwen - henk de jong (nl)
			
exposities
2011 diafaanv gent (b) juli
rondje kunst udenhout juli
2010
glasplastik und garten munster 21|8-11|9
rondje kunst udenhout juli 2010
de winkelhaak antwerpen 18|6-26|6
glasroute lier-hove 22-23-24 mei
2009
galerie terhaag en de vet tilburg
glasmuseum coesfeld-lette (d)
vrijbroekpark mechelen (b)
2008
lelieveld oisterwijk
glasrijk tubbergen

													

PAUL FUNCKEN

(vervolg)

2007
20+2 vuotta, lasitaidetta belgiasta, the finnish glass museum, riihimaki (fin)
diafaan3 gent
2006
20 + 1 jahre glaskunst in belgiën glasshütte gernheim (d)
2005
20 jaar glas 40 jaar keramiek ika
cultureel centrum mechelen
elsene mijn ontdekking
cavb elsene brussel
werk in collecties van
ernsting stiftung coesfeld-lette (d)
diverse privé collecties
werk in opdracht van
bloemen corso zundert publieksprijzen 2008-2009-2010
particulier projecten

		

ADDENDUM: uitgebreide cv / extensive cv

HAN DE KLUIJVER
www.hdk-architecten.nl/

1975 diploma interieurarchitectuur, academie voor beeldende kunsten te r’dam.
1983 diploma architectuur en stedenbouw, academie voor bouwkunst te r’dam.
werkte als stedenbouwkundige o.a. in rotterdam en schiedam.
1985 - 1995 architect en directeur-eigenaar van hdk architecten bna bni bnsp in r”dam
1995 - 2003 architect en directeur-eigenaar van hofhuis de kluijver architecten bna bni bnsp met vestingen in
en maastricht en rotterdam
2003 - 2010 architect en directeur-eigenaar van hdk architecten bna bni bnsp in rotterdam
2011- architect bij hdk architecten bna bni bnsp in rotterdam
lid van de ereraad van de bni sinds 2003
voorzitter vakjury bni prijs 2005, 2006 en 2007
redactielid intern 2003 – 2010
raad van beh. droogdok jan blanken 1998-2004
voorzitter stichting centrum voor regionale geschiedenis “jan de baan” 15 november 1996 - 15 november
2009
toetsingscomm + comm van aanb. primavera rotterdam 2007-2011
voorzitter “bernardine de neeve” prijs 2012,2013 en 2014

diploma interieurarchitectuur, architectuur en stedenbouw, academie voor beeldende kunsten te rotterdam
/ architect en directeur-eigenaar van hdk architecten rotterdam / voorzitter “bernardine de neeve” prijs glas
2012, 2013 en 2014

