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2013: ‘ET FIAT LUX’
GLASKUNST EN FOTOGRAFIE
na de viering van zijn 10-jarig jubileum gaat art o-nivo voor nog eens 10 jaar
voor 2013 is het basisgegeven: “licht”
een symbiose van kunstdisciplines in een heldere omgeving:
vijf in-situ tentoonstellingen met
twee hoofddisciplines: glaskunst en fotografie
en drie ondersteunende disciplines: grafiek, haikoe en muziek.
de in situ opgestelling gebeurt door de kunstenaars samen.

2013: ‘ET FIAT LUX’
GLASS ART & PHOTOGRAPHY
after the celebration of its 10th anniversary, art o-nivo starts a new decade
with in 2013 “light” as a starting point.
art o-nivo has chosen this year for two disciplines: glass art and photography.
these two main-disciplines are supported by three secondary disciplines:
an accentuated graphical approach, haiku on banners and music on CD
the in situ positioning is carried out by the artists together.
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ET FIAT LUX / EXPO 4
21/09 - 09/11/2013
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ET FIAT LUX / EXPO 4
GLASKUNST
FREDERIC VAN OVERSCHELDE

°1964 ukkel, belgië
1982 tot 2000 neon gemaakt
1996 tot 2002 glasafdeling instituut voor kunst en ambacht (ika) te mechelen , glasblazen
2002 tot 2005 gerrit rietveld academie, glasafdeling
sinds 2005 free-lance kunstenaar en glasblazer
permanente collectie: glasmuseum ater hof herding (duitsland) aankoop 2005 en 2008
2009 (november tot december)solo tentoonstelling galerie boycot, brussel
2012 (julie tot september) arto nivo X-jaar brugge expo 3
2013 (april tot juli) solo tentoonstelling ad galerie, antwerpen
“ ik werk met heet glas (geblazen of neon) gecombineerd met licht.
meestal intuitief maar gesteund door ervaring.
mijn filosophie: voor mij is het werken met glas een sociologish onderzoek,
een beschrijving van wat een mens zichzelf of een ander kan aandoen.”
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ET FIAT LUX / EXPO 4
GLASS ART / VERRE D’ART
FREDERIC VAN OVERSCHELDE

cross, geblazen glas / houten kruis 42 x 17

© richard willebrands
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ET FIAT LUX / EXPO 4
FOTOGRAFIE
RICHARD WILLEBRANDS
°1956 amsterdam, nederland
meteen na het beëindigen van de 5 jarige avondopleiding aan de school
voor fotografie & fotonica in den haag begon richard wilebrands met fotografie
in opdracht van glasatelier van tetterode in amsterdam.
dit atelier voerde sinds eind jaren tachtig werk uit voor jan wolkers, corneille, karel appel
en vele andere (glas)kunstenaars.
later kwamen daar opdrachtgevers bij zoals architecten, vormgevers
en diverse bedrijfsonderdelen van klm nederland.
richard willebrands exposeerde eerder
met de (inmiddels overleden) schilder frans van bommel en had eerder dit jaar een expositie
van foto’s over de samenwerking tussen
meester glasblazer richard price en glaskunstenares sabine lintzen.
” ik herschep de werkelijkheid
in een nieuw kader
met de nadruk op grafische vormgeving
........
een nieuwe werkelijkheid ontstaat.”
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ET FIAT LUX / EXPO 4
PHOTOGRAPHY / PHOTOGRAPHIE
RICHARD WILLEBRANDS

braassemerland, 2010

fotoprint op canvas 60 X 90 x 3 cm
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ET FIAT LUX / EXPO 4
GRAFIEK
LIEN BAERT
°1980 roeselare - be

in 2003 afgestudeerd als european media master of arts
aan het hku te utrecht
specialisatie: image en media technology
tot 2008 freelance art director voor videohouse / roularta
vooral voor reclamespotjes weekend knack
vanaf 2008 zaakvoerder creativeservices.be
online shop voor “tijdloos” gelegenheidsdrukwerk

“ met een passie voor typografie, kleur, eenvoud en kwaliteit
creëert lien met veel zorg onvergetelijke ontwerpen
met een sterke, uitgepuurde en duidelijke stijl.”
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ET FIAT LUX / EXPO 4
GRAPHICS / GRAPHISME
LIEN BAERT

“licht 1” grafiek 2/10, 2013

2 x (50 x 50 cm)
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ET FIAT LUX / EXPO 4
VERDERE MEDEWERKING
FURTHER COLLABORATION

HAIKOE / HAIKU / HAIKU
JEF ECTOR
°1944 donk - be

MUZIEK / MUSIC / MUSIQUE
PHILIP GLASS
°1937 baltimore - us

“metamorphosis 2 for solo piano” by casey gene dierlam, piano
vimeo.com/36612170
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2013: ET FIAT LUX / EXPO 1 - 5
expo 1: 23/02 - 13/04/2013
glaskunst / glass art: ana thiel - mx / fotografie / photography: paul louis - be
grafiek / graphics: lien baert - be / haikoe / haiku: luc vanderhaeghen - be
cd muziek / cd music: philippe glass - us
expo 2: 27/04 - 08/06/2013
glaskunst / glass art: carola van den wijngaert - be / fotografie / photography: danica o.kus - si
grafiek / graphics: lien baert - be / haikoe / haiku: annemie evenepoel - be
cd muziek / cd music: philippe glass - us
		
expo 3: 22/06 - 07/09/2013
glaskunst / glass art: pauline bétin - fr / fotografie / photography: alexandra cool - be
grafiek / graphics: lien baert - be / haikoe / haiku: theo slachmuylders - be
cd muziek / cd music: philippe glass - us
expo 4: 21/09 - 09/11/2013
glaskunst / glass art: frederic van overschelde - be / fotografie / photography: richard willebrands - nl
grafiek / graphics: lien baert - be / haikoe / haiku: jef ector - be
cd muziek / cd music: philippe glass - us
expo 5: 23/11 - 18/01/2014
glaskunst / glass art: perrin & perrin - fr / fotografie / photography: dancica o.kus - si
grafiek / graphics: lien baert - be / haikoe / haiku: ferre denis - be
cd muziek / cd music: philippe glass - us
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ET FIAT LUX / EXPO 4
21/09 - 09/11/2013
DANK / THANKS / REMERCIEMENTS
GLAS - S.BE (BE)
hedendaags belgische glaskunst / contemporary belgian glass art
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
CREATIVESERVICES (BE)
grafiek / graphics
HAIKOE - CENTRUM VLAANDEREN (BE)
geassociëerd met / associated with
de vereniging van vlaamse letterkundigen vzw

ART O-NIVO

wollestraat 25 / 1 8000 brugge www.artonivo.be

