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GLASKUNST
NL: frank van den ham / sabine lintzen
BE: ilse van roy / wouter bolangier
FOTOGRAFIE
BE: eddie bonesire
VISUELE HAIKOE POEZIE
NL: elle werners
BE: luk de laat
MUZIEK / CD
NL: ad wammes op glas beiaard
BE: wim mertens ensemble
GRAFIEK
BE: tim oeyen & sanny winters
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BE: artonivo-team
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w c c - b f (be)
le musée-atelier du verre de sars-poteries (fr)
haikoe-centrum vlaanderen (be)
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EXPO 4 / GLASKUNST
FRANK VAN DEN HAM
° amsterdam (nl) 1952

cv
expos: o.a. 2011: bender gallery, usa / galerie leerdam, leerdam (nl) / 2010: edge gallery, cape town (sa)
2009: morgan gallery (us) / braggiotti, amsterdam (nl) / 2007: leon salet, maastricht (nl) / glass & printing
studio, new orleans (us) / 2006: morgan gallery, pittsburgh (usa) / 2005: pyramid, budapest (hu)
2004: galerie wildevuur, hooghalen (nl) / salet arte mode, maastricht (nl) / 2003: articoll, meerwijck (nl)
2001: villa eksternest, roeselare (be) / galerie leerdam, leerdam (nl)
statement
“ werken is communiceren, de inspiratie komt altijd van mensen: daar waar ik woon, daar waar ik reis
en dan al die anderen in mijn herinnering. meedoen met deze tentoonstelling is een mooie kans om die
communicatie waar en echt te maken.”
“ to work is to communicate. the inspiration always comes from people: where I live, where I travel
and then all the others in my memory. to participate in this exhibition is a great opportunity to make true and
real this communication.“
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EXPO 4 / GLASKUNST
SABINE LINTZEN
° herzogenrath - aken (de) 1956

cv
opleiding: stadsacademie maastricht (nl) / hochschule für bildende kunst berlin (de)
expo’s selectie: nationaal glasmuseum leerdam (nl) / van der togt museum, amstelveen (nl) / galerie
carla koch, amsterdam (nl) / galerie glassinspiration, bern (ch) / kanazawa en notojima glass art museum
(jp) / a&d gallery, antwerpen (be) / glasmuseum ernsting stiftung, coesfeld (de) / glasmuseum
immenhausen (de) / galerie mariska dirkx, roermond (nl) /
werk in bezit van vele gemeentes, ministerie van justitie, den haag / collectie p. zaugg, zug (ch) /
universiteit maastricht (nl) / cruiseschip “queen mary 2” / art foundation akzo-nobel, arnhem (nl) / collectie
glasmuseum alter hof herding, coesfeld-lette (de) / collectie dirk schrijvers, antwerpen (be)
statement
“ glas is avontuurlijk, verrassend en zeer elegant, het is vorm en kleur puur. ik tracht de kijker steeds
weer in beweging te zetten, door het radiale en frontale beeld van het werk variabel te maken en meerdere visies en invalshoeken aan te bieden. ”
“ glass is adventurous, exciting and very elegant, it’s pure form and color. I constantly try to set in motion
the viewer, in making variable the radial and frontal view of the work and offering multiple visions and
perspectives.“
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EXPO 4 / GLASKUNST
ILSE VAN ROY
° leuven (be) 1978

cv
2010: selectie bernadine de neeve prijs: jong beloftevol talent dat met glas werkt / tentoonstelling in het
glazen huis, lommel (be) / “la liberte malgré nous”, videoinstallatie ism met dimitri karakatsanis (glas-video),
oud heverlee (be) / 2011: glasinterland, lommel (be) / staying long enough, leaving on time, museum M,
leuven (be) / 2010 - 2012; coördinator mad-faculty, afdeling vrije kunsten / 2008 - 2012; glasstudio
verantwoordelijke mad-faculty / freelance ondersteuning international glassprize.be
statement
“elke kunstenaar heeft nood aan zichtbaarheid ... de drang om in confrontatie en dialoog te gaan met de
toeschouwer, de buitenwereld, maar ook met andere kunstenaars. artonivo biedt ons deze gelegenheid.”
“ every artist needs visibility ... the urge to an confrontation and a dialogue with the spectator, the outside
world, but also with other artists. artonivo offers us this opportunity.“
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EXPO 4 / GLASKUNST
WOUTER BOLANGIER
° aalst (be) 1964
cv
prijzen: laureaat ‘prijs a. opel voor monumentale kunsten, antwerpen / laureaat ontwerp voor koninklijke
muntschouwburg brussel / laureaat ‘felix de boeck-prijs’, marnixring – brussel
expo’s selectie: aalsmeer (nl) / de zwarte panter - antwerpen / “breekbaar en transparant” - oostende / galerie art-o-nivo – brugge 2002 / galerie koenart –watou / galerie villa eksternest – rumbeke / loosdrecht (nl)
/ galerie mariska dirkx – roermond (nl) / kunstgalerie avantgarde – duisburg (de) / biënnale kijkduin - den
haag (nl) / “belgische ambassade” - den haag (nl) / galerie uta klotz – keulen (de) / “yves rhayé in confrontatie met hedendaagse kunst”, stadhuis – ninove
statement
“in mijn werken snijd ik thema’s aan als leven, vergankelijkheid, relatie en religie. deze kan ik het beste kwijt
in glas. de breekbaarheid en de transparantie van het materiaal lenen zich het beste om deze gedachten te
visualiseren. werken met glas is ook steeds een uitdaging.“
“ in my work I process themes as life, impermanence, relationships and religion. I can transpose these easily
into glass. the fragility and transparency of the material lend themselves to visualize these thoughts. working
with glass is always a challenge. “
attentie: meer werken te bezichtigen op terras en in callebert caffee
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EXPO 4 / FOTOGRAFIE
EDDIE BONESIRE
° gent (be) 1956
cv
leeft in brussel en berlijn, waar hij o.a. samenwerkt met studio eiswürfel: de kunstenaars marlene jachmann en
max stock. sinds 2004 solo- en groepstentoonstellingen in belgië (albert dumont, brussel - museum gent - artonivo
brugge), nederland (rudolfv, amsterdam), duitsland (van speyck, berlijn) en noorwegen (galleri f, bergen). naast zijn
fotografisch werk schrijft hij kortverhalen en poëtische teksten. ook vertaler bij de raad van de europese unie.
statement
“mijn evaringen met kleuren en vormen zijn begonnen met abstracte schilderoefeningen op textiel. daarna richtte
ik mij op fotografie. ik probeer evenwichtige en uitgeklede composities te brengen, die slechts een beperkt aantal
elementen bevatten. het echte voorwerp, diens beeld en diens perceptie liggen in elkaars verlengde.
het thema ‘mare balticum’, een oneindig landschap, wordt tot een fragment herleid, in een poëtische benadering van
diepte, diepgang en beweging, die ook de aantrekkingskracht van het ongrijpbare verwoordt.”
“ my experiences with colors and shapes started with abstract painting exercises on textiles. then I focused on
photography. I try to bring balanced and stripped down compositions, which only have a limited number of elements.
the real object, its image and its perception are closely related. the theme ‘mare balticum’, an endless landscape, is
reduced to a fragment, in a poetic approach of depth and movement, which express the allure of the elusive. “
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EXPO 4 / HAIKOE
ELLE WERNERS
° ‘s-hertogenbosch (nl) 1943

cv
moeder van 3 dochters en getrouwd / werkte vroeger als lerares tekenen en kunstgeschiedenis in het middelbaar onderwijs / begon pas met publiceren van haiku in 2011, en houdt zich ook bezig met het schrijven
van haibun en vrije gedichten op internet-sites van o.a. dagblad “trouw” en gedichtensite.nl. haar werk verscheen in “vuursteen”, de kantelkalender, haigaonline, en in diverse bloemlezingen (internationaal) o.a. in
italië: “questo filo di voce” / eveneens op de haiku-exp. in oregon usa, juni 2011 / in de regio won zij diverse
poëzie-prijzen o.a. de bloemenprijs van loon op zand.
statement
“ het treft mij dat je in zo’n klein gedichtje zoveel kon overbrengen: “de kolibrie onder de gedichten”. ik word
gegrepen door het zg. strakke gedicht, juist door de kortheid ervan. deze haiku hier is ontstaan nadat ik als
presentje een zg. ‘dromenvanger’ kreeg en deze boven het bed hing van een ziek kindje.”
“ it strikes me that in such a small poem much could convey: “the hummingbird among the poems”. I am
gripped by the so-called tight poem, precisely because of the brevity of it. this haiku came here after I got a
so-called “dream catcher” and hung it above the bed of a sick child.”
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EXPO 4 / HAIKOE
LUK DE LAAT
° anderlecht (be) 1941
cv
afgestudeerd als onderwijzer / behaalde daarnaast getuigschrift leraar in de verbale expressie / na enkele
jaren in het lager en middelbaar onderwijs en het regentaat, regisseur-omroeper-presentator bij radio 2
limburg / reeds jong interesse voor de japanse cultuur en de poëzie.
publicaties: “scherven” poëzie uitgegeven bij ‘de bladen van de poëzie / “haïspoure” in eigen beheer.
2002: medestichter van haikukern limburg.
statement
“ haiku is voor mij ‘de’ uitdaging van het woord, omdat men in zo weinig mogelijk woorden een heel verhaal
kan (zou moeten kunnen) vertellen. het is een versvorm die aanzet tot minimaliteit en correcte waarneming.
haiku duldt geen bewandelen van zijwegen en kan leiden tot sublieme versjes.”
“ haiku for me is ‘the’ challenge of the word, because in as few words as possible a whole story can (should
be able to) be told. it is a verse form that encourages minimality and correct perception. haiku tolerates no
walk in byways and can lead to sublime verses.”

ARTONIVO

JAAR BRUGGE

GLAS.NL GLAS.BE
nederlands + belgisch glas één jaar in brugge

EXPO 4 / 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 4 / 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.”

