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VOORWOORD
PETER SCHOON

Glas is een veelzijdig en complex materiaal. Het kan licht weerkaatsen en tegelijk door
laten, het kan helder zijn en opaak, vloeibaar en hard. Het kan zich verbinden met metaal 
en steen, je kunt er lenzen van slijpen en geleiders van maken. Glas wordt gebruikt in  
de industrie en woningbouw. Lang werd glas alleen in de toegepaste kunst gebruikt, in 
serviesgoed, sieraden en decoratieve objecten. In de autonome moderne kunst werd glas 
nooit een volwaardig materiaal zoals brons, marmer of staal. Pas vanaf de jaren zestig van 
de vorige eeuw wordt glas zonder vooroordeel of artistieke reserve ingezet als materiaal 
in de hedendaagse kunst. Adriano Berengo, die al vijfentwintig jaar de traditie van de glas  
kunst op Murano vernieuwt door samenwerking met gevestigde namen en opkomende 
talenten in de internationale hedendaagse beeldende kunst, was in deze ontwikkeling  
een voortrekker. De resultaten van zijn gedreven pionierswerk worden nu getoond in de 
tentoonstelling GlassFever, op vier locaties in Dordrecht. 

Het contact met Adriano Berengo werd gelegd door John Sillevis, die in 1997 in Museum 
Het Paleis aan het Lange Voorhout in Den Haag al een overzicht samenstelde van glas
kunst uit Murano. Zijn suggestie voor deze bijzondere zomertentoonstelling werd graag 
overgenomen en bood de vier deelnemende kunstinstellingen – Dordrechts Museum, 
Huis Van Gijn, DordtYart en het Dordts Patriciërshuis – de gelegenheid om samen te 
werken aan een stedelijk evenement. Wie de tentoonstelling bezoekt, ziet niet alleen 
kunstwerken die zelden meer in Nederland getoond zullen worden, maar ziet ook 
Dordrecht op zijn mooist. Drie van de locaties liggen in het decor van de historische 
binnenstad. En wie met de waterbus naar DordtYart vaart, wordt onderweg een magis
traal zicht op Dordrecht geboden. 

De vier locaties bieden een compleet overzicht van hoe glas wordt gebruikt in de heden
daagse kunst. Door bij elke instelling een andere invalshoek te kiezen, vullen de presen
taties elkaar aan en vormen een niet te missen geheel. In DordtYart zijn grote installaties 
te zien tegen de achtergrond van indrukwekkend industrieel erfgoed, de Biesboschhal van 
een voormalige scheepsmotorenfabriek. Het omvangrijke werk van Koen Vanmechelen  
is hier het bedrijvige middelpunt. Geheel binnen de doelstelling van DordtYart kregen 
kunstenaars ook de opdracht om een nieuw werk te maken, dat ze in samenwerking met 
Berengo Studio hebben gerealiseerd. Ook zijn er kunstenaars met een kleine glasoven 
aan het werk in de tentoonstellingsruimte. In het Dordrechts Museum werd gekozen  
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voor sculpturale werken in relatie tot de vaste collectie Nederlandse schilderkunst, die  
zes eeuwen omvat. Last supper van Konstantin Khudyakov vormt daar een visuele echo 
van het zestiendeeeuwse avondmaal van Willem Key. Het serene meisjesportret van 
Jaume Plensa voegt zich bij de zeventiendeeeuwse portretten. De Shitting Doves van  
Jan Fabre passen wonderwel bij de behangsels met vogels van Aert Schouman.  
De Venetiaanse spiegels van ORLAN reflecteren op De Hemelse en Aardse Liefde van  
Ary Scheffer. In Huis Van Gijn staan kleinere objecten in de intieme omgeving van het 
voormalige woonhuis van de Dordtse negentiendeeeuwse zakenman en verzamelaar 
Simon van Gijn. Hier ligt de nadruk op kunstenaars waarmee Berengo in zijn beginjaren 
heeft samengewerkt, zoals Kiki Kogelnik en Luigi Benzoni. De kroonluchter van Yuichi 
Higashionna vormt een spectaculair contrast met de wanden van de tapijtenzaal. In het 
Dordts Patriciërshuis, een particulier museum waarin getoond wordt hoe omstreeks  
1800 de gegoede burgerij in deze stad leefde, worden uitbundige glassculpturen getoond 
van Elvira Bach en Lucy en Jorge Orta, die mooi aansluiten bij de authentieke details en 
decoraties in het interieur. 

Een grote tentoonstelling van kwetsbare objecten, met zo veel partners en verschillende 
locaties, is nooit een gemakkelijke opgave. Het is de liefde voor de kunst die maakte dat  
de deelnemers zich steeds over moeilijke punten heen wisten te zetten. Ik dank Berengo 
Studio, DordtYart en het Dordts Patriciërshuis voor de prettige samenwerking die nodig 
was om tot deze prachtige tentoonstelling te komen.
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HET GEHEIM  
VAN MURANO 
TWINTIG JAAR LATER
ADRIANO BERENGO

Iets zeggen over deze tentoonstelling heeft veel weg van het schrijven van een tussenzin 
of van een zin tussen haakjes. Het ‘haakje sluiten’ markeert in dit geval het einde van een 
verhaal dat lang geleden begonnen is en zo’n ‘haakje sluiten’ heeft altijd iets droevigs, het 
symboliseert iets dat eindigt maar geeft tevens verlichting, ordening. Het doel is bereikt, 
de situatie gekenschetst en dit alles aan de hand van een luttel leesteken, het spiegelbeeld 
van het teken waarmee de tussenzin begon. Het ‘haakje openen’ werd in 1997 gevormd 
door de tentoonstelling Het geheim van Murano. Deze tentoonstelling was een overdenking 
van kunst en glas, door kunstcritica Rosa Barovier destijds gekarakte riseerd als controver
sieel en opwindend, als een potentiële bron van discussie, debat en enthousiasme, maar ook 
van aversie. Het ‘haakje sluiten’ wordt nu gevormd door de tentoonstelling GlassFever, 
als ware het Het geheim van Murano twintig jaar later, in de prachtige omlijsting van de 
stad Dordrecht. 

Na bijna twintig jaar kan men niet zeggen dat het scherpe meningsverschil waarvan 
Barovier spreekt inmiddels is opgelost; in Murano is de discussie nog altijd gaande. Zeker 
is dat de crisis die de wereldproductie – en dus die van Murano – zo nadrukkelijk aan het 
wankelen bracht, de aandacht heeft gevestigd op het meest urgente probleem: het doen 
herleven van een productiesector die noodgedwongen op zoek is gegaan naar nieuwe 
oplossingen en procedés.

Wij, als Berengo Studio, in samenwerking met de onlangs opgerichte Fondazione Berengo, 
koesteren het vertrouwen dat de in de jaren tachtig ingeslagen weg de enige juiste is:  
het wedijveren, botsen en samenwerken van maestro’s uit Murano – door de rest van de 
wereld benijd om hun technische en manuele ambachtsvaardigheid – met kunstenaars 
wiens reputatie internationaal gevestigd is, die bij machte zijn om een esthetisch concept 
te verwezenlijken met dezelfde vaardigheid waarmee de maestro’s het glas bewerken. 

In 1997 is de dialoog met vakbekwame kunstenaars – zowel lokaal als nationaal – op gang 
gekomen, en inmiddels kunnen we stellen dat wij enkele van de meest vooraanstaande 
exponenten van de internationale kunstwereld bij Berengo Studio hebben weten te 
betrekken. Zo sluiten wij twintig jaar werk en groei af met een enthousiasme dat voort
vloeit uit de wetenschap dat er weliswaar een cyclus beëindigd is, maar dat het fundament 
is gelegd voor een nieuwe opzet die niet alleen kan resulteren in een nieuwe koers voor 

Berengo Studio, maar voor heel Murano. Het eiland dat ons al deze jaren de mogelijkheid 
heeft geboden om te experimenteren, te groeien en ons uiteindelijk te maken tot dat wat 
wij nu zijn. 

Het meest tastbare bewijs van deze nieuw ingeslagen weg is de oprichting van de Fondazione 
Berengo in 2015: een projectgroep die zich niet alleen richt op productie, maar ook op de 
culturele en educatieve aspecten van de glaskunst. Dit nieuwe samenwerkingsverband 
beoogt met name het eiland Murano de oude levenskracht terug te geven waarmee het 
zijn internationaal leidende positie zal kunnen behouden. Een positie die het eiland in het 
verleden kenmerkte en die het vandaag de dag – zowel wat betreft productie als vanuit 
economisch oogpunt – nog altijd verdient. Daarnaast bestaat de wens om vakopleidingen 
te realiseren binnen de regio, hetgeen Berengo Studio nu al in de praktijk brengt en 
verder wil ontplooien. 

Er zijn twee projecten die mij persoonlijk zeer na aan het hart liggen en die in de nabije 
toekomst van directe invloed zullen zijn op het lagunegebied, ze zijn een beloning voor 
de kansen die het eiland mij geboden heeft. In de eerste plaats zien we een hernieuwde 
glasbiënnale, waarbij het paviljoen van Venetië op de Giardini, het terrein van de Biënnale 
van Venetië, weer een referentiepunt wordt voor de samenwerking tussen hedendaagse 
kunstenaars en maestro’s: het Muranoglas. In de tweede plaats moet worden vermeld 
dat het gelukt is om de jaarlijkse glasconferentie van de Glass Art Society, en alles wat die 
met zich meebrengt aan uitwisseling, kennisoverdracht, workshops en bijeenkomsten, 
voor het eerst naar de lagune te halen.
 
In het reeds genoemde tijdsbestek zijn veel dingen veranderd, maar andere zijn gelijk 
gebleven. De discussiepunten waar ik eerder over sprak roepen namelijk een vraag op: wat 
is de waarde van dit alles? Welnu, die ligt in de spanning, het fragiele evenwicht tussen 
twee tijdperken – in het samenspel van twee magnetische velden die elkaar al naar gelang 
hun polariteit aantrekken dan wel afstoten. En de essentiële waarde van kunst? Spanning 
opwekken, discussie oproepen, communicatie tot stand brengen en een klimaat scheppen 
waarin tegenpolen elkaar treffen in een verband dat de paradox levensvatbaar maakt. 
Is niet heel het leven een paradox? 
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MODERN MURANO
JOHN SILLEVIS

Het geheim van Murano, zo heette de 
tentoonstelling van Venetiaans glas  
in Museum Het Paleis aan het Lange 
Voorhout in Den Haag, nu bijna twintig 
jaar geleden.1 De tentoonstelling bood  
een overzicht van de moderne glaskunst 
uit de jaren negentig van de twintigste 
eeuw met werk van meesters als Alfredo 
Barbini, Archimede Seguso en Lino 
Tagliapietra. Naast deze glaskunstenaars 
met een gevestigde reputatie was er  
ook glas te zien van aanstormend talent,  
met namen als Luigi Benzoni, Mark 
Brusse, Klaas Gubbels, Kiki Kogelnik, 
Lolita Timofeeva en Michel van  
Overbeeke. De expositie was gemaakt  
in nauwe samenwerking met Adriano 
Berengo en Rosa Barovier. Nog altijd is 
Rosa Barovier de autoriteit op het gebied 
van de geschiedenis en de techniek van 
het Venetiaanse glas. De rol die Adriano 
Berengo speelt met betrekking tot het 
moderne glas in Venetië is absoluut uniek 
te noemen. Uit de lijst van hierboven 
genoemde kunstenaars blijkt de interna
tionale oriëntatie van Adriano Berengo. In 
dit opzicht is hij degene die de initiatieven 
van Egidio Costantini, de stichter van  
het Centro Studio Pittori Arte del Vetro, 
heeft voortgezet. Costantini streefde naar 
nieuwe impulsen in de wereld van het 
Venetiaanse glas, met behulp van vaklieden 
die de glastechniek beheersten en met 

kunstenaars van internationale faam, die 
mogelijkerwijs nog niet eerder in glas 
gewerkt hadden. Costantini benaderde 
kunstenaars als Jean Arp, Georges Braque, 
Marc Chagall, Jean Cocteau, Henry Moore 
en Oskar Kokoschka met het verzoek om 
ontwerpen in glas te maken en die te laten 
uitvoeren in Murano. Voor dit ambitieuze 
project kreeg hij de steun van Peggy 
Guggenheim, die in Venetië woonde, en 
van haar toenmalige echtgenoot Max Ernst. 
In 1954 doopte Jean Cocteau het centrum 
met de naam: Fucina degli Angeli.
 In de loop van de twintigste eeuw vol  
trok zich een fascinerend proces in Murano. 
Het Venetiaanse glas ontwikkelde zich 
steeds meer in een richting die zich los  
maakte van de traditionele vormen, zoals 
drinkglazen, schalen en vazen. Kunstenaars 
gingen op zoek naar nieuwe mogelijk
heden in glas en sloten meer aan bij  
ont wikkelingen in de beeldhouwkunst 
dan bij de stand van zaken in de kunst
nijverheid. De moeilijke weg naar modern  
glas was al ingezet door ontwerpers als 
Napoleone Martinuzzi en Vittorio Zecchin. 
Martinuzzi werkte samen met Alfredo 
Barbini, Archimede Seguso met Flavio 
Poli en in latere jaren Andries Copier met 
Lino Tagliapietra. De meester glas blazer 
en de ontwerper vonden elkaar in de 
studio’s op Murano, waar een nieuwe 
atmosfeer van creativiteit ontstond.  

ARCHIMEDE SEGUSO   Vaas in paars glas, 1990. Venetiaans glas. particuliere collectie. foto piet gispen.
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De maestri boden hun specifieke vakken
nis en beheersing van de rijkgevarieerde 
Venetiaanse glastechniek, en de ontwer
pers zagen dat hun dromen daadwerkelijk 
konden worden gerealiseerd.

DE HOLL ANDSE CONNECTIE

Zoals gezegd, de belangstellingssfeer van 
Adriano Berengo is internationaal, maar 
hij geeft in zijn werkplaats in Murano 
opvallend veel ruimte aan Nederlandse 
kunstenaars. Sommigen van hen zijn van 
oorsprong geen glaskunstenaars, zij 
kregen in de studio van Berengo voor het 
eerst de kans om hun ideeën in glas uit te 
voeren. In vroeger tijden was er van een 
dergelijke artistieke uitwisseling geen 
sprake. Glaskunstenaars kregen van de 
Venetiaanse overheid het privilege om 
bepaalde types van glaskunst te vervaar
digen, doorgaans uitsluitend op Murano. 
Naast vazen en drinkbekers produceerden 
de Venetianen ook kralen, die gebruikt 
werden als betaalmiddel in de handel  
met Afrika en de Oriënt. Vanzelfsprekend 
wilden de Venetiaanse autoriteiten niet 
dat deze kralen elders werden nagemaakt; 
ze golden als munten en vertegenwoordig
den een zekere vaste waarde. De beroemd
ste was de kraal die bekend stond als de 
perla rosetta, toegeschreven aan Marietta 
Barovier.2 Zij was de dochter van Angelo 
Barovier, de ‘uitvinder’ van het heldere glas 
genaamd cristallo, aan het eind van de 
vijftiende eeuw. De rosettakraal is herken
baar aan zijn chevronmotief in de kleuren 
rood, wit en blauw. Deze kralen werden 
nagemaakt in Amsterdam. Venetië en 
Amsterdam waren ooit hevig concurre
rende handelssteden. Amsterdam keek 
met argusogen naar het grote commer
ciële succes van het Venetiaanse glas en 
probeerde behalve de kostbare kralen, 
ook de luxueuze karaffen en glazen na te 

maken, vooral de vazen met het netwerk
achtige patroon, het zogenaamde filigrana 
a reticello, uitgevoerd in wit en transpa
rant glas, versierd met ornamenten in 
blauw. De resultaten waren wisselend van 
kwaliteit en als zodanig dikwijls herken
baar als glaswerk in de stijl van Venetië of, 
zoals men toen zei: “à la façon de Venise”.
 Nu waait er een geheel andere wind in 
Venetië en buitenlandse kunstenaars 
worden met open armen ontvangen in de 
werkplaatsen van Murano. In 1990 vond 
een tentoonstelling plaats in het Dogen
paleis onder de titel Venezia Aperto  
Vetro (Venetië Open Glas). Michel van  
Overbeeke ontdekte de mogelijkheden van 
glas in Murano. Hij zei: “Je komt oog in 
oog te staan met factoren als het gewicht 
van glas en het feit dat een object een 
zekere mate van stabiliteit behoeft. Niet 
alles is nu eenmaal mogelijk en de ware 
kunst is iets te maken dat uitvoerbaar én 
tegelijkertijd je eigen kunstvoorwerp is.”3 
Van Overbeeke, van huis uit een grafisch 
kunstenaar, ontwierp in Murano zijn 
fameuze The last supper. Een monumen
taal object, geheel van glas, waarin de 
rijkdom van de Muranese glastechniek  
tot het uiterste is toegepast. De glazen 
tafel rust op zuilen van cristallo en zwart 
glas en balanceert op glazen vazen gevuld 
met bladgoud. Op de tafel staan de twaalf 
avondmaalsbekers, uitgevoerd in bloed
rood glas en omringd door gifgroene  
slangen. De grootste drinkbeker is van 
doorzichtig glas, gevuld met spijkers –  
een dramatisch en aangrijpend detail.
 Ook Klaas Gubbels maakte een object 
in de vorm van een tafel – in zijn geval een 
zwarte cafétafel voorzien van een fles, 
wijnglas en koffiepot (zie p. 163). Ook liet 
hij platte modellen van koffiepotten in 
glas gieten, onder meer in blauw en rood.
 De samenwerking tussen Koen 
Vanmechelen, een Belgische kunstenaar, 

en Adriano Berengo duurt voort tot op de 
dag van vandaag en gaat terug tot 1998. 
Toen toonde Koen Vanmechelen voor het 
eerst zijn Walking Eggs, glazen eieren met 
metalen voetjes (zie p. 100101). Hij schreef 
over Adriano: “Ik kom nooit meer los van 
deze glasovens. De eeuwige vlam die uit 
de fornuizen losbarst en de glans in de 
ogen van de enthousiaste Adriano toen  
hij de creatie van de Walking Eggs zag, 
maakte me duidelijk dat glas altijd een 
deel van mijn leven zou zijn. En dat is het 
ook. Adriano blies Murano nieuw leven 
in, een eiland dat vergeten was dat het  
de kracht bezit om de wereld mooier te 
maken. Eilanden hebben altijd al iets 
idyllisch en hier is het niet anders. Maar 
er is meer. Naast de grenzeloze schoon

heid is er een ongewone spanning voel  
baar, iets vulkanisch. Het moet de bunde
ling zijn van diverse primaire elementen, 
zoals water, vuur, zand en lucht. Het 
mysterie van het eiland, het ideale nest, 
de juiste temperatuur en de perfecte 
combinatie tussen kunstenaar en glas
blazer leiden tot poëtisch glas.”4

Dezelfde Walking Eggs waren opnieuw te 
zien in de expositie Glasstress in het Palazzo 
Cavalli Franchetti (2011) in het kader van 
de 54ste Biënnale van Venetië. Daar was 
meer werk van Koen Vanmechelen te 
zien, als steeds een bewijs van zijn voort  
durende fascinatie voor het broedproces 
van kippen. Op die tentoonstelling was 
ook werk van Atelier Van Lieshout,  

MICHEL VAN OVERBEEKE  The last supper, 1997. Glas, 150 x 150 x 150 cm. courtesy berengo studio. foto peter cox. 
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LINO TAGLIAPIETR A  Driedelig object, 1985. collectie museum boijmans van beuningen.

ANDRIES COPIER   Kom, 1981. collectie museum boijmans van beuningen.

Ted Noten, Kiki van Eijk, Pieke Bergmans, 
Anthon Beeke en Joost van Bleiswijk. Het 
is duidelijk dat de Dutch connection nog 
steeds sterk is vertegenwoordigd in 
Venetië. Het meest indringende verhaal is 
echter dat over de artistieke relatie tussen 
Andries Copier en Lino Tagliapietra.5 
Andries Copier was al op 26jarige leeftijd 
de artistieke voorman van de glasfabriek 
Leerdam geworden en vanaf de jaren 
twintig van de vorige eeuw bepaalde  
hij het gezicht van de glasproductie in 
Leerdam. Veel succes oogstte hij met het 
zogenaamde Gildeglas (1930), dat in 1955 
op de Triënnale van Milaan met goud 
werd bekroond. Als jonge man bezocht 
Copier de glasblazerij van de firma Venini, 
waar hij Napoleone Martinuzzi ontmoet
te.6 Ook was hij onder de indruk van de 
vernieuwing die uitging van het glaswerk 
van Vittorio Zecchin. In de serieproducties 
van Copier is van deze beïnvloeding 

weinig te zien, maar des te meer in de 
reeks Unica die Copier in de jaren dertig 
ontwierp.7 Tot zijn pensionering bij de 
glasfabriek Leerdam concentreerde 
Copier zich vooral op het seriematige 
product in glas. Hoewel de Nederlandse 
musea hem graag presenteerden als 
ontwerper van Unica beschouwde hij  
zelf zijn ontwerpen voor de industriële 
vormgeving in glas als zijn belangrijkste 
bijdrage. In 1981 kreeg hij een reis naar 
Venetië aangeboden. Hij wilde vooral 
meer te weten komen over de filigrana 
techniek en daarom graag samen werken 
met een maestro die de techniek van het 
reticello perfect beheerste. Deze typisch 
Venetiaanse technieken lijken op gevloch
ten draden en tonen een effect van kant. 
Copier werd doorverwezen naar Lino 
Tagliapietra, die gold als de meest briljante 
meester op dit terrein. Tagliapietra was 
zelf afkomstig van het eiland Burano,  

ANDRIES COPIER   Twee vazen, 1930. Venetiaans glas. particuliere collectie. foto piet gispen.
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van oudsher bekend om zijn kantwerk,  
de zogenaamde merletti. De mannen van 
Burano waren van oudsher vissers van  
de lagune en de vrouwen werkten als 
kantklossters. De ontmoeting tussen 
Copier en Tagliapietra was van historische 
betekenis. Hoewel Copier geen Italiaans 
sprak en Tagliapietra (toen nog) nauwe
lijks Engels, voelden beide kunstenaars 
elkaar onmiddellijk aan. Tagliapietra werkte 
in die tijd als productieleider bij de firma 
Effetre International. Copier was diep 
onder de indruk van de virtuositeit van 
Tagliapietra en moedigde hem aan om 
zich zelfstandig te vestigen als glaskunste
naar. Inmiddels was Tagliapietra uitgeno
digd om als artist in residence te werken 
in de beroemde Pilchuck Glass School in 
de Verenigde Staten; vervolgens kreeg hij 
het verzoek om er docent te worden. Zo 
leerde hij Engels spreken en zo werd ook 
het contact met Copier eenvoudiger. In de 
jaren tachtig ontwikkelde zich niet alleen 
een hechte vriendschap, maar ook een 
samenwerkingsverband dat zonder meer 
uniek te noemen is. Copier kon zich los  
maken van de puriteinse opvattingen  
die hij zelf in Leerdam had gehuldigd  
en Tagliapietra luisterde gretig naar de 
ervaringen van Copier als industrieel ont  
werper uit het land van Piet Mondriaan  
en De Stijl. Copier gaf Tagliapietra zelfs 
de aanbeveling om aan Mondriaan te 
denken, met zijn balans van lijn en kleur. 
Wie het recente werk van Tagliapietra 
ziet, zal niet in eerste instantie aan 
Mondriaan denken, maar het is een 
verhaal dat Tagliapietra graag aan zijn 
bezoekers vertelt. Copier bleef in zijn 
laatste levensjaren samenwerken met 
Tagliapietra, met verbluffende resultaten 
en Tagliapietra heeft een internationale 
reputatie opgebouwd als een van de 
toonaangevende glaskunstenaars van 
Venetië. Tagliapietra zei over Copier: 

“Wat mij betreft waren de perioden die  
ik met hem heb doorgebracht fantastisch 
omdat hij mij gebracht heeft tot een 
nieuwe dimensie, waarin ik mijn verhou
ding tot glas opnieuw ontdekte en het 
glas als kunst ging ervaren.”8 
 Het werk van Lino Tagliapietra was in 
ruime mate te zien op de tentoonstelling 
Het geheim van Murano in Den Haag  
in 1997. In 2000 volgde de tweemans
tentoonstelling A.D. Copier & Lino 
Tagliapietra, inspiratie in glas, een fraaie 
hommage aan twee grootmeesters.

BERENGO FINE ARTS

Vanaf de beginjaren werkte Adriano 
Berengo samen met kunstenaars van 
diverse generaties en van verschillende 
herkomst, zoals de Fransman James 
Coignard en de Italianen Umberto 
Mastroianni en Riccardo Licata. Deze 
laatste behoorde tot de mannen van het 
eerste uur van de al eerder genoemde 
Fucina degli Angeli, waar hij zijn glas
objecten maakte. Hij exposeerde met de 
Fucina degli Angeli op de Biënnale van 
Venetië in 1954. Met deze zelfde groep 
presenteerde Coignard zich in 1961 even 
eens op de biënnale en op uitnodiging van 
Peggy Guggenheim in New York. Licata 
exposeerde voor het eerst bij Berengo Fine 
Arts in Murano in 1995 en in datzelfde jaar 
was zijn werk ook in Leerdam te zien. 
Licata vulde zijn glazen objecten met 
afbeeldingen van gestileerde boomtakken 
en elementen van een door de kunstenaar 
zelf ontwikkeld geheimschrift, een soort 
hiërogliefen die alleen voor hemzelf 
betekenis hebben. Steeds bedacht hij 
nieuwe combinaties in een eindeloze 
variatie op zijn eigen thema. De takken en 
tekens zijn soms opgenomen in blokken 
van transparant glas en soms zijn het 
vrijstaande vormen in fraaie kleurcombi

naties (zie p. 183). Soms wekken ze de 
associatie met totems op. 
 Het motief van de totem vinden we 
ook terug in het werk van Luigi Benzoni, 
die in de studio van Berengo op Murano 
samenwerkte met glasblazers als  
Danilo Zanella en Silvano Signoretto.  
Als architectuurstudent in Venetië was 
Luigi Benzoni al in de ban geraakt van  
de glaskunst. Hij begon zijn speurtocht 
langs de fornaci van Murano met ideeën 
voor platte schalen met abstracte, fel  
gekleurde decoraties. Vervolgens stortte 
hij zich op het maken van kloeke vazen, 
van boven dichtgeknepen, of afgesloten 
met glazen bollen, uitgevoerd in transpa
rant of iriserend glas. Soms overdekte hij 
het oppervlak van de vazen nog eens met 
kleine ornamenten, of hij plaatste vlakken 
of bollen, al dan niet gevuld met blad
goud. Zo ontstond een reeks monumen
tale vazen, robuust als die van Martinuzzi, 
maar toch met een eigentijdse atmosfeer, 
vrij van de gestaalde perfectie van de art 
decoperiode. Bij Benzoni is er vrijwel 
altijd het gevoel van een zekere participa
tie in het arbeidsproces, een ruimte om 
mee te denken in de diverse stadia van het 
creatieve gebeuren. In die jaren werkte 
Benzoni zeer vruchtbaar samen met 
Fabiano Amadi, een maestro die op zeer 
bekwame wijze de omvangrijke glasklom
pen wist om te smeden tot forse, maar 
sierlijke objecten. Vervolgens creëerde 
Benzoni zijn reeks Byzantine Heads, 
waarmee hij internationaal furore maakte. 
Het zijn koppen die opdoemen uit een 
vlak van bladgoud dat is ingebed in lagen 
transparant en gekleurd glas, een techniek 
die berust op een uiterst precies samenspel 
tussen de kunstenaar en de maestro. De 
tekening in het bladgoud moet in enkele 
seconden worden aangebracht, om ver  
volgens te worden toegedekt door een 
nieuwe laag vloeibaar glas. In de glasoven 

smelten de glaslagen aan elkaar tot één 
geheel. Adriano Berengo presenteerde 
deze reeks in een eenmans tentoonstel  
ling in het gebouw van de Prigioni, de 
vroegere gevangenis van Venetië, gelegen 
naast het Dogenpaleis en de Brug der 
Zuchten.9 Deze expositie werd gevolgd 
door een nieuwe presentatie van koppen 
uitgevoerd in bladgoud en glas onder de 
titel Beatus Vir (zie p. 203) in de tentoon
stelling The Mirror and the Mask in 2005.10 
Bij deze gelegenheid waren ook schilde
rijen, bronzen en grafisch werk van Luigi 
Benzoni te zien. De totems van Benzoni 
bestaan dikwijls uit glazen elemen ten, 
zoals die van Byzantine Heads of Beatus 
Vir, gevat in manshoge houten staketsels. 
 Bij Benzoni is het thema het mannelijke 
hoofd, bij de Oostenrijkse kunstenares 
Kiki Kogelnik is het vrouwenportret 

LUIGI  BENZONI   Volto Nero, 1998. Venetiaans glas. 
particuliere collectie. foto piet gispen.
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dominant – in de meeste gevallen een 
gestileerde vorm van een zelfportret. 
Adriano Berengo zag haar keramische 
zelfportretten voor het eerst op de Arte 
Fiera in Bologna in 1994 en hij nodigde 
haar uit naar zijn werkplaats in Murano  
te komen. Kiki zei hierover: “Eerst was  
ik nogal sceptisch; glas was tot dan 
onbekend terrein.” Toen ze eenmaal  
het glasatelier had bezocht, raakte ze 
gefascineerd door de techniek en de 
mogelijkheden. “Tijdens mijn werk met 
de maestro zat Adriano Berengo steeds 
naast mij, niet alleen om mijn aanwijzin
gen in het Italiaans te vertalen, maar ook 
om de maestro te overtuigen dat met een 
oude techniek iets heel nieuws te maken 
viel. Dit proces was niet eenvoudig,  
maar zonder hem zou de productie van 
mijn koppen niet zo goed zijn uitgepakt. 

Venetian Heads is het resultaat van deze 
goede samenwerking.”11

 Kiki Kogelnik heeft geen woord teveel 
gezegd. Ze produceerde een indruk
wekkende reeks koppen in de meest uit  
eenlopende Venetiaanse glastechnieken, 
zoals foglia d’oro, filigrana, millefiori  
en murrina, om maar enkele te noemen, 
steeds met een hoogte van bijna zestig 
centimeter, een speelse tour de force, 
waarin alle mogelijkheden van glas uit  
gebuit werden. Kiki Kogelnik wordt nu 
erkend als een van de vooraanstaande 
kunstenaars van Oostenrijk in de periode 
van de pop art. Ze begon met schilderijen 
en zeefdrukken, ook toen al met veel 
zelfportretten, en later maakte ze masker
achtige sculpturen in keramiek en brons. 
Haar reeks Venetian Heads, bestaande uit 
een veertigtal stukken, was een verbluf
fende en helaas vroegtijdige afsluiting van 
haar artistieke loopbaan.12 

Pino Castagna behoort al jaren tot de 
kunstenaars met wie Adriano Berengo 
met goed resultaat samenwerkt. Hij 
begon zijn loopbaan als beeldhouwer13  
en keramist, maar recentelijk realiseerde 
hij zijn ontwerpen in glas. Hij constru 
eert langgerekte rietstengels in diverse  
hoog ten, bestaande uit losse segmenten 
(zie p. 188). De glazen rietstengels zijn 
gemonteerd op metalen buizen, maar net 
als echte riet stengels kunnen ze bewegen 
in de wind. Op de glastentoonstelling 
langs de boulevard van Kijkduin werd de 
bezoeker verrast door een monumentale 
reeks glazen rietstengels van Castagna, die 
door een zachte zomerbries in beweging 
werden gehouden. Zijn werk in glas was 
voor het eerst in Nederland te zien op de 
kunstbeurs Artiade in Alkmaar in 1998.  
In datzelfde jaar presenteerde Adriano 
Berengo zijn werk in Venetië op de fameuze 
Aperto Vetrotentoonstelling in het Dogen 

SAIJI  K ANAMOR Tower, 1994. Venetiaans glas.  
particuliere collectie. foto piet gispen.

paleis. Kort daarna pronkten de rietstengels 
van Castagna bij het zwembad van Hotel 
Cipriani in Venetië. Deze exemplaren 
werden aangekocht door barones Carmen 
Thyssen Bornemisza voor haar privécol
lectie. Inmiddels sieren de Cannetti ook 
het gebouw van het Italiaanse parlement 
op de Montecitorio in Rome en Museum 
Beelden aan Zee in Scheveningen. 
 De kunstenaars met wie Berengo 
samenwerkt komen uit alle windstreken. 
Uit Letland komt Lolita Timofeeva, met haar 
glasobjecten geïnspireerd op de natuur, 
maar soms ook met erotische fantasieën. 
Zelfs uit China, Japan en Hongkong 
komen kunstenaars naar Murano om hun 
dromen in glas waar te maken, zoals 
Freeman Lau, Saiji Kanamori en nog on  
langs Liu Jianhua, afkomstig uit Shanghai, 
en Nawa Kohei, uit Kyoto. Met deze 

namen zijn we beland in een nieuwe fase 
van de activiteiten van Berengo Studio, de 
reeks exposities onder de naam Glasstress.

GL ASSTRESS

The Sunday Times schreef in oktober 2013: 
“Terwijl Chihuly’s forse werkstukken glas 
op de voorgrond plaatsten, is Adriano 
Berengo de man die glas veranderde in een 
kunstvorm voor verzamelaars, […] die 
vrijwel alleen op eigen kracht het medium 
heeft veranderd van een bescheiden en 
dikwijls kitschachtige vaardigheid tot iets 
dat kan rivaliseren met elke andere vorm 
van kunst. Hij stichtte Berengo Studio in 
1989 en begon samen te werken met 
beroemde kunstenaars, van wie de meesten 
geen ervaring hadden met het medium 
glas. Deze zomer opende Berengo zijn 
derde tentoonstelling, Glasstress 2013 in 
Venetië als deel van de biënnale. Hij ging 
ook voor het eerst samenwerken met het 
London College of Fashion en de Wallace 
Collection, waarmee hij opnieuw de 
begrenzing van glas verder verlegde. 
Meer dan vijftig internationale kunste
naars werden uitverkoren om werk in 
glas te presenteren…”14 Adriano Berengo 
zegt hier zelf over: “Op een dag in onze 
glasblazerij drong het tot me door dat 
Glasstress een van zijn doelstellingen 
bereikt had. Op die ochtend, terwijl 
mensen vertrokken en aankwamen, 
hadden we kunstenaars van drie verschil
lende landen te gast. Elk van hen bracht 
zijn eigen geschiedenis mee, zijn eigen 
project, zijn eigen verwachtingen. Tijdens 
een pauze begonnen deze kunstenaars 
– die elkaar nooit eerder hadden ontmoet – 
hun ervaringen in glas en hun experimen
ten met elkaar te delen. Deze dialoog,  
zag ik, had hun oorspronkelijke projecten 
grondig beïnvloed. Dus, dit is Glasstress. 
Niet noodzakelijkerwijs een tentoonstel

KIKI  KOGELNIK   Notturno, 1996. particuliere collectie.
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KOEN VANMECHELEN   The Accident (detail), 2005.  
Muranoglas, opgezette Mechelse Bresse – C.C.P. 2, ijzer, touw, hout, 60 x 35 x 45 cm. courtesy berengo studio.

ling, maar een proces waarin de expositie 
niet bepaalt wat het uiteindelijke resultaat 
zal zijn.”15 Ook in 2015 opende Glasstress 
zijn deuren in het neogotische Palazzo 
Cavalli Franchetti aan het Canal Grande  
in Venetië, vlak bij de houten brug die 
voert naar de Accademia di Belle Arti. Het 
tweede deel van de expositie vond plaats 
in het Berengo Centre of Contemporary 
Art and Glass op Murano, in een oud 
glasblazersatelier dat jarenlang leeg 
stond. Dit gebouw is op zichzelf al de 
moeite waard als een stuk industriële 
archeologie, een doorwerkte ruimte met 
berookte wanden en duistere glasovens.
 Het Palazzo Franchetti is een waar 
paleis, met een overdadig gedecoreerd 
interieur en een spectaculaire ligging aan 
het Canal Grande. Het is de zetel van het 
Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti. 
Tijdens de meest recente biënnales is  
het nu al een aantal jaren de locatie voor 
Glasstress. De zalen zijn bekleed met 
zijden stoffen van Rubelli en aan de 
plafonds hangen antieke Venetiaanse 
kroonluchters. Het trappenhuis is al een 
expositieruimte op zich, waar de bezoeker 
begroet wordt door een glassculptuur van 
Mimmo Paladino, terwijl in de tuin een 
acht meter hoge kop van Jaume Plensa 
prijkt. Meer dan ooit is Berengo Studio er 
in geslaagd om internationaal befaamde 
kunstenaars uit te nodigen om hun ideeën 
in glas om te zetten. We treffen er de Belg 
Jan Fabre met zijn installatie Schijtende 
vredes duiven en vliegende ratten. De 
duiven zijn van glas uit Murano, overgoten 
met blauwe ballpointinkt (zie p. 6869). 
Fabre toonde deze installatie ook in het 
Louvre in Parijs. Van zijn landgenoot Koen 
Vanmechelen vinden we een opge zette 
haan van het door hem gekweekte 
Mechelse Bresseras, getiteld The Accident. 
De vogel is door midden gekliefd; de ene 
helft is echt, de andere helft is van door  

 zichtig glas. Van Fred Wilson zien we een 
barokke spiegel, Iago’s Mirror (zie p. 5657), 
en als we de lijst van deel nemers doorne
men vinden we grote namen als Tony Cragg, 
Louise Bourgeois, Lucio Fontana en pop 
artgrootheden als Richard Hamilton en 
Robert Rauschenberg. Hun werk komt 
wonderwel tot zijn recht in de rijk ver  
sierde zalen van het Palazzo Franchetti, 
misschien zelfs wel beter dan in de 
steriele, witte anonimiteit van de meeste 
musea van moderne kunst. Ook het oude 
glasatelier van het Berengo Centre op 
Murano is een zeer passende entourage 
voor de nieuwste glasinstallaties die kort 
tevoren tot stand gekomen zijn. Elke 
nieuwe Glasstress is een totale verrassing. 
Toch zijn er ook elementen die terug
keren, omdat de inspiratie van Venetië 
voor veel kunstenaars onontkoombaar is. 
Een voorbeeld hiervan is de kroonluchter 
– een typisch Venetiaans product, dat al  
in de achttiende eeuw furore maakte,  
en in geen enkel hof van Europa mocht 
ontbreken. De Venetiaanse glasblazers 
leefden zich uit in rococoachtige fanta
sieën, metershoog en uitgevoerd in 
cristallo of in allerlei kleuren glas.
 In 2011 werd de bezoeker van Glasstress 
op Murano geschokt door de installatie 
van Javier Pérez: een met opzet neerge
storte kroonluchter van bloedrood glas in 
combinatie met opgezette kraaien – een 
aangrijpend vanitassymbool (zie p. 5253). 
In diezelfde ruimte presenteerde Kiki van 
Eijk haar Dining stories chandelier, een 
kroonluchter van bijna drie meter hoog, 
uitgevoerd in lattimo (melkkleurig glas). 
Elke arm van de kroonluchter droeg in 
glas nagebootste keukengerei, zoals 
koffiemolens en melkkannen. Ook Fred 
Wilson en Yuichi Higashionna toonden 
hun versie van kroonluchters. In het 
Palazzo Franchetti vulde een kroonluchter 
van Joana Vasconcelos een hele ruimte. 
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Inmiddels organiseerde Berengo ook versies van 
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andere steden.

Deze kunstenares, die in Lissabon werkt, 
bekleedde de kroon luchter met gehaakte 
overtrekken in wol, waardoor haar Babylon 
een exotische, haast ZuidAmerikaanse 
uitstraling kreeg (zie p. 131).
 Op de biënnale van 2015 kwamen  
we de koppen van Jaume Plensa weer 
tegen in een installatie behorend bij zijn 
monumentale hoofd in het midden van  
de kerk op het Isola di San Giorgio, dit 
maal gegoten door Renzo Benetollo, in 
wit glas, onnodig te zeggen vervaardigd  
in de studio van Adriano Berengo. Door  
zijn onvermoeibare inzet heeft glas een 
andere dimensie gekregen. Het is niet 
meer een klein, luxueus gebruiksvoor
werp, maar het heeft monumentale 
proporties gekregen. Een bezoeker 
realiseert zich dit door te kijken naar een 
werk als dat van Karim Rashid uit Egypte, 
getiteld Glaskape, uit 2013. Het is een 
installatie die de vloer van een expositie
ruimte vult met uit de grond oprijzende, 
bolle vormen in blauw en transparant 
glas, van onder af uitgelicht. De kunste
naar zegt erover: “Glaskape is een 
ontwikkeling van mijn gevoel voor 
ruimte, oppervlak en object, dit alles 
opgenomen in één organisch vloeiend 
landschap. […] De modulen kunnen 
worden samengevoegd in verschillende 
arrangementen, waardoor een environ
ment ontstaat dat uit de grond oprijst. […] 
Glaskape vormt een podium voor een 
amorf glaslandschap dat spreekt van een 
wereld zonder begrenzingen.” Met deze 
woorden in gedachten kunnen we met 
een gerust hart stellen dat het glas van 
Murano dankzij de vasthoudendheid en 
de energie van Adriano Berengo een 
wereld zonder begrenzing is geworden.

KIKI  VAN EIJK   Dining stories chandelier, 2013. particuliere collectie.
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HANS OP DE BEECK
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BERNARDÍ ROIG
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WAEL SHAWK Y

SHAN SHAN SHENG

LINO TAGLIAPIETR A

PASCALE MARTHINE TAYOU 

GAVIN TURK

KOEN VANMECHELEN

FRED WILSON

ERWIN WURM

Het Dordrechts Museum is een van  
de oudste musea van Nederland. Het 
werd in 1842 opgericht als museum voor  
eigentijdse schilderkunst. Tegen het eind 
van die eeuw kwam daar oude kunst bij. 
De zeventiende en negentiende eeuw 
werden de zwaartepunten van de  
collectie. De laatste jaren is er nieuwe 
aandacht voor de hedendaagse kunst.  
De collectie is verrijkt met een groot 
aantal belangrijke aanwinsten. Waar
onder schilderijen van wereldberoemde 
kunstenaars als René Daniëls en Marlene 
Dumas, die de schilderkunst in de jaren 
tachtig een nieuwe impuls gaven,  
maar ook werk van jonge kunstenaars. 
Bijna 175 jaar na de oprichting kan  
het Dordrechts Museum zes eeuwen 
Nederlandse schilderkunst laten zien: 
een verzameling met een doorlopende 
kunst historische lijn en verrassende  
verbindingen tussen oud en nieuw.  
Een springlevende collectie.
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38 39JAIME HAYON  Testa Mecanica (detail), 2011



40 41KENDELL GEERS   Cardia Arrest VIII, 2011



42 43JAKE & DINOS CHAPMAN  The same but in glass, 2015



44 45JAKE & DINOS CHAPMAN  The same but in glass (detail), 2015



46 47LINO TAGLIAPIETRA  Attesa, 2009



48 49WAEL SHAWKY Cabaret Crusades, The Secrets of Karbala, 20142015



50 51WAEL SHAWKY Cabaret Crusades, The Secrets of Karbala (detail), 20142015



52 53JAVIER PÉREZ  Carroña, 2011



54 55JAVIER PÉREZ  Carroña (detail), 2011



56 57FRED WILSON  Iago’s Mirror, 2009



58 59ERWIN WURM  Venezian Narrow, 2015



60 61ORLAN  Miroirs Portrait-Stress of Our Society, 2009



62 63MARTA KLONOWSKA      Still Life with Flowers, Fruits and a Dog, naar Abraham van Strij, 2016

ABR AHAM VAN STRIJ   Stilleven met bloemen, fruit en een hond. dordrechts museum.



64 65MARIA GRAZIA ROSIN  Cosmospora 1, Cosmospora 2, 1994



66 67KOEN VANMECHELEN  Artificial Crossbreeding – C.C.P., 2015



68 69JAN FABRE  Shitting Doves of Peace and Flying Rats, 2008



70 71JAN FABRE  Shitting Doves of Peace and Flying Rats (detail), 2008



72 73HANS OP DE BEECK  The Frozen Vanitas (detail), 2015



74 75MAT COLLISHAW  A Different Self, 2014



76 77PASCALE MARTHINE TAYOU  Colonne Coloniale, 2015JAUME PLENSA  Duna, 2015



78 79MICHEL VAN OVERBEEKE	 The last supper, 1997



80 81KONSTANTIN KHUDYAKOV  Last supper, 2011



82 83ILYA & EMILIA KABAKOV  Arch of Life, 2015 ILYA & EMILIA KABAKOV  The Eternal Emigrant, 2013



84 85MARK BRUSSE  Giving Heart, 2008



86 87GAVIN TURK  This is not a pipe, 2013



88 89TRACEY EMIN   Docket, 2013MONICA BONVICINI  Tears, 2011



90 91VIK MUNIZ  Untitled, 2010



92 93TONY CRAGG   Untitled, 2015



94 95TONY CRAGG   In commune, 2015TONY CRAGG   Stamps, 2015
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98 99MARYA KAZOUN  Ouppala’s Woods, 2016 BERNARDÍ ROIG 		 St. John’s Glass Head, 2011



100 101KOEN VANMECHELEN  The Walking Egg, 1998



102 103SHAN SHAN SHENG  Abacus Western Zhou Dynasty, bc 1046-bc 771, 2007



104 105LEONARDO CIMOLIN  Il valore dell’incontro, 2015



106 107MIMMO PALADINO  Monolite, 2015
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DordtYart, centrum voor hedendaagse 
kunst bestaat sinds 2012 en is gevestigd 
in de machinehal van de voormalige 
scheepswerf De Biesbosch op de Dordtse 
Stadswerven. Behalve de hal zijn ook  
de landtong en insteekhaven in gebruik 
als ‘expositieruimtes’. DordtYart is een 
particuliere onderneming zonder eigen, 
vaste collectie. Zij koopt geen werken 
aan, maar faciliteert de totstand koming 
van bijzondere publiekskunst.  

Anders dan gebruikelijk is DordtYart 
dus geen passieve, maar een activerende 
mecenas. Er wordt samengewerkt met 
kunstenaars die op uitnodiging tijdens 
de expositieperiode van een half jaar 
een bestaand werk tonen en een nieuw 
werk realiseren en exposeren. De  
nadruk ligt op sculptuur en installatie
kunst met techniek, wetenschap en 
architec tuur als uitgangspunten. 

ATELIER TED NOTEN 

MIROSL AW BALK A 

MARTIN BR ADLEY

SOYEON CHO 

ASL AN GAISUMOV  

ZHANG HUAN 

HYE RIM LEE 

TOMÁŠ LIBERTÍNY

EBBA MATZ

K ATE MCGWIRE

SERGEI  MIRONENKO 

MIMMO PAL ADINO 

RECYCLE GROUP

BERNARDÍ ROIG

KOEN VANMECHELEN 

JOANA VASCONCELOS



112 113MIROSLAW BALKA  6x, 2013



114 115BERNARDÍ ROIG  Il diavolo e le due teste di San Giovanni, 2011



116 117ATELIER TED NOTEN  If you want to be beautiful you have to suffer, 2011



118 119MARTIN BRADLEY  My Chess-set, 1991 



120 121EBBA MATZ  Anchorings, 2000 ASLAN GAISUMOV  Untitled, 2015



122 123KATE MCGWIRE  Siren, 2015



124 125TOMÁŠ LIBERTÍNY The sentinel/Altar of mathematics, 2015



126 127KOEN VANMECHELEN  Instead of Sleeping – C.C.P., 2012 KOEN VANMECHELEN  Egg Cord, 2008



128 129ZHANG HUAN  Pig, 2012



130 131JOANA VASCONCELOS  Babylon, 2013SERGEI MIRONENKO  Macroschema, 2005



132 133SOYEON CHO  The One, 2016RECYCLE GROUP Way, 2011



134 135SOYEON CHO  In Bloom, 2009 



136 137MIMMO PALADINO  Il Rabdomante, 2013 HYE RIM LEE  Crystal City Spun, 2008
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DordtYart zal, naast werken uit de col
lectie van Berengo, installaties ten toon
stellen van de beeldend kunstenaars die 
in opdracht van DordtYart naar Murano 
afreisden om daar met de ambachts
lieden nieuw werk te realiseren. Daar
naast worden er in het zogenaamde 
LABprogramma door kunstenaars en 
vaklieden experimenten uitgevoerd in 
een speciaal daarvoor ingerichte glas
werkplaats.
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KUNSTENA ARS IN OPDR ACHT

ROSSELL A BISCOTTI 

ZORO FEIGL  

FOLKERT DE JONG 

TOMÁŠ LIBERTÍNY

GINY VOS

FOLKERT DE JONG         werk in uitvoering Een handeling die aan het leven zelf is ontleend, 2016



142 143ZORO FEIGL  werk in uitvoering Untitled, 2016ROSSELLA BISCOTTI  werk in uitvoering Crude oil, 2016



144 145TOMÁŠ LIBERTÍNY werk in uitvoering Ahimsa, 2016 GINY VOS  werk in uitvoering Shaman, 2016



146 147STUDIO DRIFT In 20 Steps, 2015

L AB-PROGR AMMA

CONNY GROENEWEGEN

STUDIO DRIF T

KOEN VANMECHELEN

PETER VINK



148 149KOEN VANMECHELEN  Domesticated Giant - C.C.P., 2015 KOEN VANMECHELEN  AWAKENER/LIFEBANK, 20092016



150 151CONNY GROENEWEGEN  schets POD, 2016 PETER VINK schets Landtong Werf van Hippos, 2016
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HET DORDTS 
PATRICIËRSHUIS
MUSEUM AAN DE MAAS
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In 1649 kocht Jacob Trip, zoon van  
Margaretha de Geer en Jacob Trip, een 
stuk grond aan de Dordtse Wolwevers 
haven en gaf opdracht tot het bouwen 
van het pand dat we vandaag de dag 
kennen als het Dordts Patriciërshuis. 

Het Dordts Patriciërshuis, Museum aan 
de Maas bestaat sinds 2011 en is het ini
tiatief van Laurens en Ilse Gooshouwer. 
Gebaseerd op de Lodewijk xvi -stijl  
waarin in 1780 niet alleen de ronde 
Maaskamer met uitzicht op het drie
rivierenpunt werd aangebouwd, maar 
waarin ook de rest van het huis werd 
vernieuwd, verzamelt het Dordts  
Patriciërshuis sinds 2000 meubels, 
schilderijen en gebruiksvoorwerpen  
uit diezelfde periode. De schilderijen  en 
tekeningencollectie bevat onder meer 
werk van Dordtse schilders zoals Aert 
Schouman, J.C. Schotel en Abraham en 
Jacob van Strij. 

ELVIRA BACH

KLAAS GUBBELS 

LUCY + JORGE ORTA

RUUD SCHOEMAKER



156 157LUCY + JORGE ORTA  Arboreal, 2015
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160 161LUCY + JORGE ORTA  Perpetual Amazonia: Tree of Life, 2013



162 163KLAAS GUBBELS Natura-morta tafel, 1994



164 165ELVIRA BACH  Sirena, Heimweh, 2015



166 167RUUD SCHOEMAKER  Escape from a fairy tale, 1995
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HUIS VAN GIJN
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Huis Van Gijn is het voormalige  
woonhuis van bankier en verzamelaar  
Simon van Gijn (18361922). Een  
uniek tijdsdocument: het huis, de rijke 
interieurs en collecties die Van Gijn  
hier bijeenbracht, zijn volledig bewaard 
gebleven. Simon van Gijn was een  
typisch negentiendeeeuwse collec
tioneur met een brede belangstelling  
en bovenal een passie voor de geschie
denis van zijn eigen stad en land.  
Zijn prentenverzameling van meer 
dan 25.000 bladen is een van de grote  
‘historische atlassen’ van Nederland. 
Het is een rijke bron voor historici  
en liefhebbers. 

Van Gijn zelf richtte zijn huis honderd 
jaar geleden al als museum in. Bezoekers 
waren welkom. Wie hier vandaag de 
dag binnenstapt, waant zich terug in de 
tijd. In Huis Van Gijn proef je de negen
tiende eeuw. 

LUIGI  BENZONI 

PENNY BYRNE 

PINO CASTAGNA 

KIKI  VAN EIJK 

KL A AS GUBBELS  

YUICHI  HIGASHIONNA

KIKI  KOGELNIK

RICCARDO LICATA 

PENZO+FIORE

ANTONIO RIELLO 

ANATOLY SHUR AVLEV

LOLITA TIMOFEEVA

ELMAR TRENKWALDER

BERTIL VALLIEN



172 173YUICHI HIGASHIONNA  Cesendello or Jack and the Beanstalk, 2015



174 175PENNY BYRNE  Hurt Locker, 2015



176 177PENZO+FIORE  Black, 2013



178 179BERTIL VALLIEN  Resting Head, 2009



180 181BERTIL VALLIEN  Hidden, 1987



182 183RICCARDO LICATA  Quintetto, 1995



184 185KIKI VAN EIJK  Think!, 2010



186 187KIKI VAN EIJK  Drink! Love! Rest! Eat! Dream! Fun!, 2010



188 189PINO CASTAGNA Canneto, 2011



190 191ANATOLY SHURAVLEV  Viewing Deception, 2011



192 193ELMAR TRENKWALDER  Tre 2015 wve 298, 2015



194 195KIKI KOGELNIK          Kleinkariert, Millefiori head, Blue striped head, Roots, 1994



196 197KIKI KOGELNIK  Fire head, 1996



198 199LOLITA TIMOFEEVA Menace d’amour, 1997 LOLITA TIMOFEEVA Circuit renovable, 1997



200 201KLAAS GUBBELS  Becco, 2016



202 203LUIGI BENZONI  Beatus Vir, 2011



204 205ANTONIO RIELLO  Ashes to Ashes library (fragment), 2016
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ADRIANO BERENGO, 
CULTUREEL ONDERNEMER

EEN GESPREK
GERRIT WILLEMS

Om een traditie levend te houden, moet 
er af en toe wat veranderen. Murano is al 
eeuwen een centrum voor de glaskunst  
en om die positie te behouden, moeten  
er zo nu en dan vernieuwingen worden 
doorgevoerd. Adriano Berengo is zo’n 
vernieuwer. Hij brengt hedendaagse  
kunstenaars samen met de maestro’s  
van zijn studio om nieuwe ideeën toe te 
voegen aan een oud ambacht. 

Daarmee treedt hij in de voetsporen van 
zijn illustere voorganger Egidio Costantini 
die, in de jaren vijftig van de vorige eeuw, 
wereldberoemde kunstenaars als Picasso, 
Calder en Ernst in zijn studio uitnodigde 
om er te komen werken en zo de glaskunst 
op het niveau te brengen van de moderne 
schilder en beeldhouwkunst. Maar 
Berengo doet meer. Hij geeft aan de ver  
nieuwing van het glas een zakelijke basis. 
“Je kunt geen grote kunstenaars met glas 
laten werken als je er niet ook een markt 
voor creëert. De productie is kostbaar en 
vergt grote investeringen. Ik benader de 
kunst die mijn studio produceert vanuit 
een bedrijfsmatig perspectief. Dat is mijn 
filosofie en dat is mijn afkomst. Vanuit de 
handel kwam ik in de kunst, niet andersom.”
 
“Ik heb literatuurwetenschappen gestu
deerd aan de universiteit van Venetië.  
Om in mijn onderhoud te voorzien werkte 

ik tijdens mijn studie op de grote vaart.  
Ik heb ook op een zeevaartschool gezeten 
en kan een schip navigeren. Je hoefde in 
de jaren zeventig niet per se aanwezig  
te zijn bij de colleges en ik deed steeds 
staatsexamens. Zo ben ik afgestudeerd. 
Daarna werd ik leraar op een middel bare 
school. Dat was vreselijk. De verantwoor
delijkheid voor de vorming van die jonge 
mensen vond ik te groot en het salaris te 
laag. Ik moest er een baan bij zoeken om 
rond te komen.”

“Bij een bezoek aan Murano ontmoette  
ik bij toeval een handelaar in glaswerk. 
Die verkocht serviezen en decoratieve 
vazen en zocht een medewerker. Ik had 
geen enkele verwachting, geen idee van 
wat het betekent een handelaar te zijn. De 
gedachte iets te moeten verkopen stond 
ver van mij af, maar ik was nieuwsgierig 
en van de ene dag op de andere werd ik 
vanuit het universum van de intellectueel 
in dat van de ver koper gekatapulteerd.” 

“Een fascinerende, wonderbaarlijke 
wereld. De eerste grote verkoop die ik 
meemaakte, was een openbaring. Een 
beroemde advocatenfamilie uit New York 
zocht binnen een half uur enkele complete 
sets glaswerk uit voor een bedrag dat 
gelijk was aan twee keer mijn jaarsalaris. 
Daar stond ik dan, drukdoende met het 
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ik wilde ook de productie op me nemen 
om daarmee het kopiëren te voorkomen. 
Er zijn veel werkplaatsen en maestro’s  
die in staat en bereid zijn om je ideeën uit 
te voeren. Maar wat goed is en commer  
cieel potentieel heeft, wordt in Murano 
onmiddellijk nagemaakt. Ik wilde de 
kunstenaars en mijn bedrijf daartegen 
beschermen. Dat betekende dat ik veel 
moest leren over het productieproces zelf. 
Ik moest weer een heel nieuw vak leren. 
Glas is een moeilijke materie, het produc
tieproces is complex en vergt specialisti
sche kennis.” Deze houding tekent Berengo 
als cultureel onder nemer. Zijn bedrijf werd 
niet alleen opgericht vanuit artistieke 
motieven, zakelijke overwegingen waren 
minstens zo belangrijk. Voor Berengo 
komt vernieuwing in de kunst niet uit  
sluitend voort uit een artistiek verlangen, 
maar evenzeer uit de vraag van de markt. 
“Om een idealist te kunnen zijn moet je 
met beide benen op de grond staan.”  

De opeenvolgende avantgardes van  
de moderne kunst hebben vanaf het  
begin van de twintigste eeuw gezocht 
naar vernieuwing van de schilder en 
beeldhouwkunst, in stijl en onderwerp. 
Maar ze zochten ook naar nieuwe media 
en andere materialen om hun ideeën  
vorm te geven. De Italiaanse futuristen  
en Russische constructivisten zochten  
het in industriële materialen, net als  
de kunstenaars van het Bauhaus. Glas,  
beton, staal, plastics: materialen die 
ongebruikelijk waren voor de hoge kunst. 
De bruid ontkleed door haar vrijgezellen, 
zelfs (1915) van Marcel Duchamp, ook  
wel Het Grote Glas genoemd, geldt als 
een monument van de moderne kunst. 
Ook latere generaties kunstenaars zetten 
middelen in die niet tot het traditionele 
materiaal van de kunst behoren. De arte 
povera, de pop art en de conceptuele kunst. 

Hoe wonderlijk is het dan te moeten 
constateren dat aan glas nog altijd het 
imago van de traditie en het vakmanschap 
kleeft? 

“In 2009 organiseerde ik de eerste 
Glasstress-tentoonstelling, als onderdeel 
van de Biënnale van Venetië. Ik nam daarin 
werk op van onder anderen Josef Albers, 
Louise Bourgeois, Lucio Fontana, Arman, 
Joseph Kosuth, Antoine Pevsner en 
Robert Rauschenberg. Grote namen in de 
moderne en hedendaagse kunst. Dat was 
een schok, er werd veel over geschreven, 
de kunstwereld realiseerde zich dat een 
heleboel kunstenaars al lang met glas 
werkten. Dat was een omslagpunt in het 
bewustzijn van velen in de kunst.” 

Je zou een onderscheid kunnen maken 
tussen echte glaskunstenaars en beeldend 
kunstenaars die met glas werken. Kunste
naars die vanuit de materie en de techniek 
denken en kunstenaars die vanuit een 
artistiek idee incidenteel glas als materiaal 
kiezen. De een maakt zijn werk zelf, de 
ander kan dat niet. 

“Deze kwestie is misschien het beste uit te 
leggen aan de hand van de hedendaagse 
glaskunst in Amerika in relatie tot wat  
ik doe en de traditie van Murano. De 
meest succesvolle glaskunstenaar in de 
Verenigde Staten van dit moment is Dale 
Chihuly (1941). We hebben het hier over 
een gigant, de tycoon van de Amerikaanse 
glas kunst. Zijn omzet bedraagt jaarlijks 
miljoenen dollars. Hij werd opgeleid als 
glasblazer en studeerde daarna beeld
houwkunst aan de Rhode Island School  
of Design. Tijdens zijn studie kon hij  
met een Fullbrightbeurs naar Murano. 
Dat was in 1968. Hij werkte als stagiair  
bij de fabriek van Venini. Maar hij raakte 
teleurgesteld. Hij wilde heel graag zelf  

structuralisme, marxisme en de psycho
analyse van Lacan. Terwijl er een on
bekende wereld was te ontdekken. Het 
nieuwe van die wereld en mijn relatieve 
armoede dreven me naar het glas.”

“Daarbij had ik het geluk dat mijn nieuwe 
werkgever een verfijnd ver zamelaar was. 
Hij kocht werk van belangrijke lokale 
kunstenaars zoals Riccardo Licata, waar  
mee ik later ook gewerkt heb. Hij nam  
me mee op reizen naar Londen om kunst 
te bekij ken en antiek te kopen. Ik ontwik
kelde kennis van kunst en kunstenaars. 
Bovendien ontwikkelde ik een goed 
inzicht in de kwaliteit die verkocht.”

Adriano Berengo werd binnen tien jaar 
een zeer succesvol handelaar. Maar hij 
wilde meer. Het was niet genoeg om 
kandelaars en serviesgoed te blijven 
verkopen. Net zoals Costantini, die ooit 
begonnen was als agent voor de verschil
lende glaswerkplaatsen, ontstond bij hem 
het verlangen naar een eigen bedrijf. De 
ambitie groeide om toonaangevend te zijn 
in zijn vakgebied. Om iets te doen wat 
niemand na Costantini meer had gedurfd. 

“Ik zag de potentie van glas voor de heden  
daagse kunst. Bovendien had ik nóg een 
goed voorbeeld: Peggy Guggenheim. 
Ik heb haar ontmoet toen ik jonger was, 
een fascinerende vrouw. Zij bracht veel 
van de kunstenaars uit haar entourage 
naar Murano om daar bij de glasovens te 
werken. Ze was een slimme zakenvrouw. 
Verstand van kunst en goede smaak zijn 
niet genoeg. De beste galeriehouders zijn 
mensen die weten hoe ze iets moeten 
verkopen. Het is niet altijd de prijs die 
doorslaggevend is, het is de verleidings
kunst en het doorzettingsvermogen van 
de verkoper. Ik heb honderden voorbeel
den die mij dat bevestigen.” 

“Ik realiseerde me dat je met glas iets  
kunt doen dat functionaliteit en decoratie 
overstijgt.” Berengo verkocht zijn bedrijf 
en vestigde zich in Arnhem, waar hij met 
zijn Nederlandse vrouw een in glaskunst 
gespecialiseerde galerie opende. De 
eerste kunstenaars met wie hij werkte, 
leerde hij via deze galerie kennen. “Een 
van de leerzame avonturen in relatie tot 
kunst en kunstenaars beleefde ik in 1987 
toen ik een Pasolinifestival organiseerde, 
samen met het museum in Arnhem. We 
nodigden kunstenaars uit om een hom
mage aan hem te brengen. Ik leerde hoe 
kunstenaars denken, hoe ze reageren. Dat 
gaf me het zelfvertrouwen – gestimuleerd 
door mijn vrouw – om met kunstenaars 
te gaan werken. De tijd in Nederland 
was heel belangrijk voor me. In 1987 
verscheen ook een boek over glassculp
tuur: Beelden in Glas van Kees Broos, de 
man van de directrice van de Arnhemse 
Gemeentemusea. Mede naar aanleiding 
daar van werd er een symposium over  
glas en kunst georganiseerd. Een van de 
deelnemers was Lino Tagliapietra uit 
Murano, een vriend van Andries Copier, 
toen een toonaangevend glaskunstenaar 
in Nederland. Copier was naar Murano 
gegaan op zoek naar nieuwe technieken 
en technieken die ze in Leerdam onvol
doende beheersten. Daar hadden ze 
elkaar leren kennen. Tagliapietra voerde 
tijdens dat symposium ontwerpen uit van 
verschillende kunstenaars. En, dat weten 
niet veel mensen, er was toen ook een 
Tsjechische maestro Novotky aanwezig, 
die werkte al met Tony Cragg.”  

“Ik ging terug naar Murano en opende  
in 1989 Berengo Studio. Dat was een 
radicale keuze, ik wilde uitsluitend nog 
met kunstenaars werken. Daarnaast nam 
ik nog een zeer belangrijke beslissing.  
Ik wilde niet alleen tussenpersoon zijn,  
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laatste getuigenissen van een verdwenen 
samenleving. Het zijn symbolen die staan 
voor heftige emoties. Hij wilde de vazen 
precies laten namaken in glas. Borosili
caat, het lichtste glas dat er is en tegelijk 
heel hard en duurzaam. Door dit glas te 
gebruiken, dat is althans mijn interpre
tatie, versterkt hij de gedachte dat iets 
kwetsbaar kan zijn en toch een ramp kan 
overleven. Versterkt het materiaal de 
gedachte en zijn het tegelijk schitterende 
objecten.” 

Maar Gaisumov kon die vazen niet zelf 
maken, daarvoor had hij een maestro 
nodig. De kunstenaar komt met een idee, 
een schets of een voorstel en geeft dat  
in de handen van de vakman. Het is een 
kruispunt, de een brengt zijn idee naar  
het glas toe, de ander werkt vanuit het 
glas verder. 

“Ik zie mijzelf als een bemiddelaar in 
conflicten. Kunstenaars zijn op zichzelf 
gericht, op hun eigen ideeën. De maestro 
is net zo sterk op zichzelf gericht, hij is  
de vakman, hij weet alles van glas, zonder 
hem kan het niet. De kunstenaar ziet  
vaak alleen het eindresultaat voor zich, 
maar de meester kent de stappen die naar  
dat resultaat leiden. De kunstenaar wil 
ingrijpen in het werkproces, de meester 
wil zijn werk doen en zijn gang gaan. Die 
twee sterke persoonlijkheden breng ik bij 
elkaar. Dat leidt vaak tot misverstanden en 
soms tot conflicten. Als die overwonnen 
worden, ontstaat er iets moois.” 
 
“Ik zie mijzelf ook als een realistische 
idealist.” Daar is alweer zijn zakelijke 
kant. Het artistieke is voor Berengo even 
belangrijk als het commerciële. “Het grote 
verschil tussen Berengo Studio in 1989 en 
Glasstress in 2009 is enkele miljoenen 
dollars.” Een schaterende lach. “Dat kun  

je teleurstellend vinden, maar zo werkt 
het. Het is een werkelijkheid die ik niet 
heb uitgevonden, maar waarmee ik 
rekening moet houden. Ik ben er van 
over tuigd dat goede kunst ook koopwaar 
kan zijn. Goede kunst kan leven in het  
rijk van commercie en handel.” Daarmee 
voegt Adriano Berengo zich misschien 
nog wel het meest in de lange traditie  
van Murano.

standig dingen maken, maar dat kan daar 
niet. Daarom werd hij een beetje aan de 
kant geschoven. In de productie lijn van  
de glaswerkplaats werken de maestro’s  
en hun assistenten als in een ballet. Het is 
teamwerk, er is een coör dinatie waarbij 
de een iets oppakt en doorgeeft aan de 
ander, de een maakt een knip of blaast 
een object verder en de ander zet het 
weer terug in de oven. Al die bewe gingen 
zonder met elkaar te spreken. Chihuly 
keerde vol bewondering voor het Italiaanse 
vakmanschap terug in Amerika, maar hij 
wilde ervoor zorgen dat studenten wel  
de gelegenheid zouden krijgen om zelf   
standig met een glasoven te werken.  
Hij richtte in 1971 een school op, waar 
studenten kleine ovens ter beschikking 
hebben om te experimenteren met 
glasblaastechnieken. Daarmee sloot  
hij aan bij de Studio Glass Movement,  
die halverwege de jaren zestig ook in 
Amerika was ont staan. Kunstenaars 
werken zelfstandig in hun eigen studio 
aan kleine glas objecten.”   

“Na zo’n vijftig jaar waarin de Studio 
Glass Movement domineert, is er nu een 
hevig debat ontstaan over de stand van 
zaken in de Amerikaanse glaskunst. Tim 
Tate (1960) schreef een artikel waarin  
hij zich afvraagt hoe het nu verder moet. 
Amerikaanse studenten kunnen aan veel 
opleidingen leren om met glas te werken. 
In tegenstelling tot Nederland, waar de 
academies moeite hebben om studenten 
in dit opzicht te faciliteren. Een pas afge  
studeerd kunstenaar in Amerika maakt 
een schaal of een vaas en zegt: dit is mijn 
kunstwerk. Maar voor mij blijft het een 
vaas. Tate bekritiseert die situatie ook.  
Ze kunnen prachtige vormen blazen, maar 
het blijven schalen en vazen. Daarom  
stelt hij een nieuwe beweging voor:  
Glass Seccesionism. Een afscheiding van 

het studioglas, waarbij de glaskunst veel 
meer aansluit bij wat er in de hedendaagse 
kunst gebeurt.” 

Tim Tate gebruikt glas in mixed media 
installaties. Hij integreert elektronica, 
digitale technieken en video in glas
sculpturen. Tate is medeoprichter van de 
Washington Glass School, waar hij zijn 
opvattingen uitdraagt. Een goed kunst
werk is allereerst het resultaat van een 
artistieke visie, vindt hij. Te lang was de 
glaskunst georiënteerd op het vakman
schap. Kunst begint bij een idee, eerder 
dan bij het perfectioneren en onderzoe
ken van een techniek. Zijn afscheidings
beweging verzet zich tegen de eindeloze 
variatie van geblazen holle vormen in de 
Amerikaanse glaskunst. 

“Goed beschouwd ben ik de ware 
secessionist. Ik doe al heel lang waar Tate 
en zijn vernieuwingsbeweging voor staan. 
Er zijn niet veel kunstenaars die vanuit  
de glaskunst komen en vernieuwend zijn. 
Het zijn de kunstenaars van buiten de 
glaskunst, met andere artistieke ideeën, 
die vernieuwen. Met die kunstenaars 
werk ik. Volgend jaar houd ik een lezing 
in het Corning Museum of Glass en dan 
zal dit mijn onderwerp zijn.” 

Wat voegt glas toe aan een artistiek idee?
“De materialiteit. Transparantie, kleur en 
breekbaarheid zijn kwaliteiten die een 
idee kunnen versterken. Neem Aslan 
Gaisumov (1991), een jonge kunstenaar 
uit Grozny in Tsjetsjenië. Hij kwam bij mij 
met zes metalen vazen, heel typisch voor 
zijn cultuur en zijn land. Ze waren van zijn 
grootmoeder, die had ze op vlucht voor 
de oorlog meegenomen. Het zijn over
blijfselen van een rurale samenleving  
die nu zo goed als vernietigd is door  
de Rus sen. De vazen zijn voor hem de 
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25 jaar Berengo Studio  

ERWIN WURM   Narrow House, installatie bij Palazzo Franchetti, 2011. courtesy berengo studio.
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De kunstwerken die de afgelopen 25 jaar door  

Berengo Studio zijn geproduceerd, konden lang 

niet allemaal worden opgenomen in de catalogus. 

De musea hebben een selectie gemaakt in relatie 

tot de aanwezige collecties. In DordtYart worden 

bovendien, naast bestaande werken, nieuwe expe

rimenten getoond. De volgende pagina’s geven 

daarom een korte, samenvattende impressie van 

kunstwerken die Berengo Studio vanaf 1989 in 

samenwerking met kunstenaars heeft gerealiseerd.

MARIE-LOUISE EKMAN   The Transparent Family, 20072011. courtesy berengo studio. MASSIMO LUNARDON   Geonauta, 2012. courtesy berengo studio.

JAN FABRE   Planets i-ix, 2011. courtesy berengo studio.



216 217

FRED WILSON   Sala Longhi, 2011. courtesy berengo studio.

HITOSHI  KURIYAMA   Life-reduction, 2010. courtesy berengo studio. ERNST BILLGREN   Duck Cathedral, 2015. courtesy berengo studio.
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PIEKE BERGMANS   Metamorphosis, 2012. courtesy berengo studio.
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ERIK DIETMAN 		Voyage organisé sur l’Adriatique, 1999. 
courtesy berengo studio.

THOMAS SCHÜTTE   Berengo Heads, 2011. courtesy berengo studio.

ANDRE A SALVADOR   Giovanna d’Arco n.1, 2011.  
courtesy berengo studio.

MICHAEL JOO   Expanded Acces, 2011. courtesy berengo studio.
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PATRICIA URQUIOL A 	  All Ambiq, 2011. courtesy berengo studio.
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GLAS EEN POST-
MODERN MEDIUM
HOE DE KOORTS BEGON
KOEN VANDERSTUKKEN

Adriano Berengo is waarschijnlijk de meest gedreven persoon wanneer het erom gaat een 
podium te geven aan hedendaagse kunstenaars die willen werken met glas. GlassFever 
toont dan ook het resultaat van 25 jaar baanbrekend werk. Met veel succes orkestreerde 
Berengo een lange reeks fantastische samenwerkingen met beroemde en gevestigde kunste 
naars van over de hele wereld. Samen creëerden ze uitzonder lijke kunstwerken in glas.

Het lijkt misschien niet eens zo speciaal, maar het wordt des te opmerke lijker wanneer je 
je realiseert dat het gebruik van glas als een medium voor hedendaagse kunst een relatief 
nieuw fenomeen is. Millennia en eeuwenoude voorbeelden van sculpturen in steen, 
metaal, keramiek en hout bestaan simpel weg niet in glas en het duurde meer dan 3500 jaar 
voordat glas eindelijk ontdekt werd als artistiek medium. 

DE RADICALE VERANDERINGEN IN DE ZESTIGER JAREN

Het is pas in de jaren zestig dat we een doorbraak zien van glas in de beeldende kunsten. 
V elen brengen deze doorbraak in verband met kunstenaar Harvey Littleton, die in 1959 
tijdens een symposium in Lake George, New York opperde dat glas een nieuw medium voor 
kunst moest worden. Kort daarna bouwde Littleton samen met Dominick Labino een kleine 
glassmeltoven, die in 1962 tijdens een demonstratie in het Toledo Museum of Art gepresen
teerd werd. Dit wordt over het algemeen gezien als de start van de studioglas beweging.

Littleton doceerde ook keramiek aan de Universiteit van Wisconsin en slaagde erin de 
eerste universitaire glasopleiding te starten. Hij inspireerde zijn studenten om hetzelfde te 
doen en glasopleidingen aan universiteiten verspreid over de rest van de Verenigde Staten 
op te richten. Dit was een belangrijke katalysator voor de ontwikkeling van glas als een 
nieuw medium. Maar, het zou onjuist zijn om te stellen dat enkel Littleton en de studio glas
beweging verantwoordelijk zijn voor de cruciale veranderingen in de geschiedenis van glas.

Ook in Europa vonden er nieuwe ont wikkelingen plaats die in belang niet onderdoen 
voor de NoordAmerikaanse initiatieven. Kunstenaars als Erwin Eisch in Duitsland en 
Sybren Valkema in Nederland waren eveneens spilfiguren van de studioglasbeweging. 
Het is bovendien geen geheim dat Littleton in 1957 een bezoek bracht aan de Catalaanse 
glasblazer Jean Sala – die een studio runde in Parijs – om inspiratie op te doen voor zijn 
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studiooven. Later zouden ook vele andere glaskunstenaars de oversteek maken naar het 
oude continent om zodoende te leren van de Europese traditie. Kort daarna maakten 
Europese meesterglasblazers zoals Lino Tagliapietra de oversteek in de andere richting. 
In de eerste plaats om technische knowhow naar Noord Amerika te brengen, maar ze 
werden ongetwijfeld ook aangetrokken door de snel groeiende en lucratieve markt voor 
studioglas. Duidelijk is dat de nieuwe ontwikkeling zich ook in Europa voordeed en dat er 
een vloeiende uitwisseling van technieken en ideeën plaatsvond tussen beide continenten.

Maar er was meer. Dertig jaar eerder verklaarde Maurice Marinot reeds dat kunstenaars 
hun eigen glas moesten blazen. En in 1950 leverde Costantini baanbrekend werk toen hij 
met steun van Peggy Guggenheim glasobjecten creëerde in samenwerking met kunste
naars als Pablo Picasso, Oskar Kokoschka, Le Corbusier, Max Ernst, Lucio Fontana, Jean 
Arp, Georges Braque, Marc Chagall en Jean Cocteau. Avantgardisten kregen plots 
toegang tot dit nieuwe medium dat vooralsnog grotendeels onbekend was binnen de 
beeldende kunst. René Roubíček won een gouden medaille op de Brusselse wereld
tentoonstelling van 1958 voor zijn installatie Glass – Substance – Form – Expression, die 
deel uitmaakte van het Tsjechische paviljoen. Al deze kunstenaars experimenteerden  
met glas lang voor Littletons befaamde symposium. Zelfs in de Verenigde Staten gebruikte 
Claire Falkenstein al in de vroege jaren vijftig glas in haar abstractexpres sionistische 
sculpturen en vanaf 1953 verschoof Edris Eckhardt haar focus van glas naar keramiek.

In de jaren zestig en zeventig, wanneer de studioglasbeweging zich begint te ont
wikkelen, vindt er ook binnen de hedendaagse kunst een sterke toename in het gebruik 
van glas als beeldend materiaal plaats. Kunstenaars als Larry Bell, Adolf Luther, Yoko 
Ono, Robert Smithson, Mario Merz, Michelangelo Pistoletto, Luciano Fabro, Joseph 
Kosuth, Christopher Wilmarth, Dan Graham, Gerhard Richter en vele anderen begonnen 
op een fundamentele manier, dat wil zeggen als integraal deel van hun werk en bijdragend 
aan het concept, glas te gebruiken. In plaats van zich te richten op ambachtelijke technie
ken, maakten ze vooral gebruik van industrieel geproduceerd glas als vlakglas, spiegels  
en bokalen. Deze ontwikkeling vond plaats vrijwel volledig gescheiden van de studio glas
beweging, dit vooral om redenen van wederzijds wantrouwen en vooroordelen.1 

Zelfs in de glasindustrie vonden veran deringen plaats, op het gebied van het productie
proces en design. In plaats van te werken met interne designers en volgens traditionele 
principes, experimenteren meer en meer bedrijven met externe designers en avant 
gardisten als Salvador Dalí, Jean Cocteau, Georges Braque, César Baldaccini, Arman  
en Leo Copers.

Dus na meer dan 3,5 millennium glas geschiedenis, vinden er verschillende radicale 
veranderingen plaats, dit op haast autonome wijze en binnen het tijdsbestek van slechts 
één decennium. Dit kan geen toeval zijn, er moet dus een sociale of culturele oorzaak zijn 
voor dit fenomeen. De turbulente sociale veranderingen die plaatsvonden in de jaren 
zestig werden tegen het einde van het decennium bin nen de kunsten gereflecteerd door 
de opkomst van het postmodernisme. Kan het zijn dat er ook een verband bestaat tussen 
postmodernisme en de verande ringen die plaatsvonden binnen glas? Bood postmodernisme 

de nodige inzichten om glas in een nieuw daglicht te zien? Om deze vragen te kunnen 
beantwoor den is het nodig om eerst twee uiterst com plexe termen die voor vele inter   
pretaties vatbaar zijn, kort te omschrijven: modernisme en postmodernisme.

MODERNISME EN POST MODERNISME DEFINIËREN

Zonder in al te veel details te treden of zelfs zonder deze termen volledig te definiëren, 
wil ik de visie van Charles Harrison volgen. Volgens Harrison vinden we de modernisti
sche gevoeligheid terug in het heersende vertrouwen dat de menselijke maatschappij zich 
zou ontwikkelen door technologische verbeteringen en door toepassing van rationele 
principes. Verder heerste er ten tijden van het modernisme een scepticisme ten aanzien 
van algemeen aanvaarde ideeën en was het eerder de directe ervaring die als echte bron 
van kennis werd gezien – zien is geloven. In deze benadering profileert het modernisme 
zich als een lineaire stroming, gekenmerkt door een idealistische, positieve houding. 
Vrijheid, zelf kritiek, verbeeldingskracht en een geloof in de toekomst stonden centraal.

In het postmodernisme, gebaseerd op de zienswijzen van drie Franse filosofen die tot  
het poststructuralisme worden gerekend – JeanFrançois Lyotard, Jacques Derrida en Jean 
Baudrillard – overheerst de overtuiging dat we de waarheid niet kunnen kennen en dat 
we de werkelijkheid niet kunnen representeren. Alles is een schijnvertoning. Baudrillard 
noemt dit het ‘simulacrum’. “Le simulacre n’est jamais ce qui cache la vérité – c’est la 
vérité qui cache qu’il n’y en a pas. Le simulacre est vrai.” (Het simulacrum verhult nooit de 
waarheid – het is de waarheid die verhult dat ze niet bestaat. Het simulacrum is waar.)2 
Naast objec tieve criteria3 worden dus noodzakelijker wijs ook subjectieve criteria als geur, 
impressie, geluk, schoonheid en rechtvaardigheid gehanteerd. Verder wordt de post
moderne wereld onder andere gekenmerkt door informatisering en is het behalve een 
mediamaatschappij ook een consumptiemaatschappij waarin letterlijk alles tot koopwaar 
wordt herleid. Zelfs de media zijn niet langer een communicatiemiddel maar een object 
van de consumptie. De televisie, computer, iPhone en tablet leveren geen nieuws meer 
dat aan waarheidscriteria is gestaafd. Alle moge lijke opinies zijn voorhanden en iedereen 
‘kiest’ een eigen verhaal. Elk individu wordt op zichzelf teruggeworpen, wat individuali
sering verder in de hand werkt. Sociale structuren zijn – en als gevolg ook de relaties 
tussen individuen – flexibeler en complexer dan ooit tevoren.

DE COMPLEXITEIT VAN GLAS

Hoe past glas in het modernisme en post modernisme? Wanneer ik een willekeurig 
transparant glasobject bekijk, dan is het duidelijk dat door de lichtbreking allerlei verte
keningen optreden. Door deze vertekeningen verandert niet alleen de visuele realiteit die 
ik door het object waarneem, maar verandert ook de visuele realiteit van het object zelf. 
De optica heeft door de eeuwen heen allerlei theorieën en bewijzen geleverd voor dit 
soort verschijnselen. We hebben de vreemde optische effecten allemaal weleens ervaren 
wanneer we in bijvoorbeeld een glazen bol kijken of een lens hanteren. En wie heeft nog 
nooit naar een alledaags glazen object zitten staren in een vruchteloze poging te vatten 
wat hij ziet? Zelfs een ruw brok glas kunnen we in alle richtingen draaien zonder dat het 
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ons echt duidelijk wordt wat het is dat we zien, dit niet alleen vanwege de transparantie, 
maar zeker ook door de vele reflecties en lichtbrekingen. Dit is waarschijnlijk één van de 
redenen waarom we in de loop van de geschiedenis steeds gefascineerd zijn gebleven 
door dit mysterieuze materiaal. Niet alleen onze waarneming en ons intellect worden 
aangesproken, maar ongetwijfeld ook onze emoties. Ons rationeel ver mogen lijkt immers 
tekort te schieten wanneer we trachten om een logisch inzicht te krijgen in wat we 
waar nemen. Glas is constant in tegenspraak met zichzelf. De fysieke aanwezigheid staat 
vaak in schril contrast met de visuele ‘afwezigheid’, de fysieke dichtheid met de visuele 
lichtheid, de reële waarneming met de virtuele verschijning. De visuele dualiteit maakt 
glas uniek en tegelijkertijd ook moeilijk te vatten.

Glas bevraagt ons waarnemingsvermogen. Het fascineert ons dus niet alleen omwille van 
zijn visuele kwaliteiten maar het vertelt ons ook iets omtrent onze eigen perceptie. Door 
zijn transparantie, reflectie en lichtbreking geeft glas ons ook toegang tot een realiteit die 
visueel ontoegankelijk blijft. Ironisch genoeg wordt deze nieuwe werkelijkheid enkel 
zichtbaar via een virtueel beeld.4 Dit verschijnsel geldt voor elk transparant glasobject 
maar bij sommige objecten is het makkelijker merkbaar dan bij andere. Het meest voor de 
hand liggende voorbeeld is uiteraard de lens. Haar directe afgeleiden, de microscoop en 
de telescoop, openden voor ons nieuwe werelden. Ondanks het feit dat de beelden die 
we via deze toestellen te zien krijgen virtueel van aard zijn, tonen ze ons ont zettend veel 
over de realiteit waarin we leven. Tegelijkertijd weten we echter ook dat het diezelfde 
realiteit vertekent en worden we zodoende gedwongen de waarnemingen zelf te inter
preteren en te bevragen. Met andere woorden, meer dan enig ander materiaal nodigt glas 
ons uit om waar te nemen en te onderzoeken. Dit niet alleen op een zuiver wetenschappe
lijke manier, juist ook op een filosofische wijze.

Bovendien is er de relatie die wordt aangegaan met de omgeving en met de toeschouwer. 
Door zijn transparante en lichtbrekende eigenschappen kan glas de omgeving in zich 
opnemen en er één mee worden. Maar net zo goed kan het deze omgeving verdubbelen 
– zij het altijd in vertekende toestand – terwijl het zelf vrij wel helemaal verdwijnt. Er is de 
werkelijkheid, de virtualiteit, de toeschouwer en het glas, dat als het haast onzichtbare 
‘tussen’ fungeert.5

Net zoals transparant glas, gaat ook spiegelend glas een relatie aan met zijn omgeving en 
met de toeschouwer en kan het de omgeving in zich opnemen en er één mee worden, of 
kan het deze vertekend weergeven. En zoals bij de transparantie, kan ook hier het glas 
zelf vrijwel helemaal verdwijnen om zo weer het haast onzichtbare ‘tussen’ te worden. 
Dit geldt uiteraard ook voor de toeschouwer die op deze manier plots met zich zelf 
geconfronteerd kan worden en zo gedwongen wordt niet alleen het object en de ruimte 
maar ook zichzelf binnen deze context te bevragen. Perfecte reflectie is even misleidend 
als perfecte transparantie. Ook dit is iets wat we allemaal reeds hebben ervaren, zij het 
met de ge wone spiegels die we dagelijks gebruiken.

Voor ongeveer elke eigenschap van het materiaal glas bestaat een tegenover gestelde 
eigenschap: bij hogere temperaturen is glas zacht en kneedbaar, koud is het hard maar 

elastisch, waardoor het buig zaam maar ook breekbaar is. Het is fysiek zwaar maar visueel 
licht, optisch een sterke geleider maar een isolator voor elektriciteit en warmte, het kan 
trans parant maar net zo goed opaak zijn, het kan elke mogelijke kleur en kleurintensiteit 
hebben maar ook totaal kleurloos zijn. Voeg daaraan toe dat het vervaardigingsproces 
uniek is en dat de meeste mensen zich niets kunnen voorstellen bij de over gang van zand 
– het gangbare basisingrediënt – naar glas en het wordt duidelijk dat niet enkel de trans 
parantie, maar ook de complexiteit en dualiteit van glas het meest frappante verschil 
vormt tussen dit en om het even welk ander materiaal.

Hetgeen nog duidelijker wordt wanneer de wetenschappelijke aspecten beschouwd wor 
den. Glas definieert niet een materie, maar definieert een bepaalde toestand van materie. 
Met andere woorden, het definieert de fase oftewel de gesteldheid van materie en is 
vergelijkbaar met de term vast, vloeibaar of gas. Dit betekent dat we een ‘glas’ kunnen 
omzetten naar een vloeistof of een vaste stof, maar ook dat we vaste stoffen, zoals metalen, 
kunnen omzetten naar een ‘glas’. De harde, materiële component van een ‘glas’ kan bestaan 
uit één element of kan een mengsel zijn. Het kan op elk moment omgezet worden in een 
andere toestand waardoor het ophoudt een ‘glas’ te zijn. Glas is slechts schijn baar het 
materiaal daar waar het werkelijke materiaal vrijwel steeds onbenoemd blijft.

Bent u verward? Ik ben ervan overtuigd dat u niet de enige bent. Als zelfs de meest 
gespecialiseerde wetenschappers niet alle antwoorden kennen, hoe kunnen wij of de 
kunstenaars die dan kennen? Zou dit dan ook de reden kunnen zijn waarom het langer 
duurde dan met enig ander materiaal voordat kunstenaars en publiek klaar waren om glas 
te aanvaarden als beeldend materiaal? Het is immers veel moeilijker om een materiaal te 
interpreteren of er een artistieke inhoud aan toe te kennen wanneer het onbevattelijk is.

GL AS,  EEN POSTMODERN MEDIUM

Dit is waar de puzzelstukken beginnen te passen. Moderne kunstenaars hadden onvol
doende inzicht in het medium glas en bij elke poging om een kunstwerk te creëren vielen 
ze terug op onder meer de schoonheid en verleiding van glas of vergenoegden ze zich 
met de vertaling van een idee in een ander medium. Zelfs in werken van iconische kunste
naars als Picasso, Braque, Matisse, Chagall, Ernst, Arp en Dalí is dit het geval. Er was dan 
ook een meer complexe, postmoderne visie nodig om alle aspecten van glas te kunnen 
onderzoeken.

Het gebruik van glas nam in het begin van het modernisme enorm toe en ook de stijgende 
populariteit binnen kunststromingen als de art nouveaux, art deco en het Bauhaus zijn 
onmiskenbaar, maar het mag duidelijk zijn dat deze ontwikkelingen zich vooral binnen  
de decoratieve en toegepaste kunsten afspeelden. Er zijn nauwelijks voorbeelden te 
vinden binnen de beeldhouwkunst. Dit verbaast niet. Moderne avantgardistische  
kunstenaars wilden breken met de vervuilde normen van de academische dogma’s en 
gingen op zoek naar nieuwe, zuivere vormen – vormen die los stonden van culturele, 
academische besmet ting, vormen die uitgepuurd zijn. Ze gingen op zoek naar zuivere 
emotie en esthetiek. 
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Maar hoe kan je een zuivere vorm nastreven met een materiaal dat, via transparantie en 
reflectie, van nature elke vorm tracht te verstoren? Hoe kan je overtuigd zijn van het 
potentieel van kennis en ratio wanneer je niet eens het materiaal begrijpt waarmee je 
werkt? Hoe kan je vertrouwen hebben in de geldigheid en origina liteit van de (persoon
lijke) zintuiglijke ervaring wanneer het materiaal zelf vooral verwarring oproept? En hoe 
kan je als kunstenaar streven naar een zuivere persoonlijke expressie met een materiaal 
dat vanuit zichzelf reeds een sterke verleiding, schoonheid, bewondering en verwonde
ring oproept?

Vooral de modernistische overtuiging om de directe ervaring als de echte bron van kennis 
te zien, lijkt onverenigbaar met het gebruik van glas. Hoe kan men deze overtuiging ver  
enigen met een materiaal dat zich enkel toont via transparantie, vervorming of reflectie? 
Dat zich bovendien vaak toont op al deze drie manieren tegelijkertijd? Een visuele chaos 
van deze orde zal op zijn minst sterke twijfels oproepen omtrent de waarneming zelf. 
Immers, wanneer we niet kunnen vatten wat we zien, zegt dat iets over de beperkt heid 
van dat zien evenals de beperktheid van ons rationele vermogen. In de context van een 
modernistische overtuiging dat de directe ervaring de echte bron van kennis is en waar 
rationaliteit primeert, is dit een serieus probleem.  

Daarnaast is er de autonomie van de kunst zoals die onder andere door de gezag
hebbende modernistische kunstcriticus Clement Greenberg verdedigd werd. Om te 
beginnen stond voor hem de schilderkunst en haar unieke eigenschap van de ‘platheid’ 
centraal. Hiernaast stelde hij ook dat: “[...] alles wat in de moderne cultuur ‘echt leefde’ 
over een vermogen voor zelfkritiek [...]” beschikte en dat dit vermogen niet mocht “[...] 
gelijk worden gesteld aan de beeldtaal van een werk of aan de mogelijke beschrijvende of 
narra tieve inhoud.” “Greenberg constateerde: elke kunst diende door haar eigen hande 
lingen en werken haar eigen karakteri stieke effecten te bepalen. In elke kunst, zo bleek, 
vielen deze effecten samen met alles wat het medium uniek maakte.”6 Voor een materiaal 
als glas met zulke diverse toepassingsgebieden en zovele valstrikken is dit zowaar geen 
sinecure. Ook de onafhankelijkheid van de ‘esthetische emotie’ ten opzichte van de 
‘emotie van het leven’, een andere stelling van Greenberg, wordt moeilijk houdbaar bij 
een medium als glas waarin de reflectie van de wereld, en zelfs van de toeschouwer zelf, 
nooit ver weg is. Deze reflectie, maar ook de transparantie zorgt er boven dien voor dat 
het kunstwerk zijn kracht grotendeels uit zijn externe relaties, in plaats van uit zichzelf 
haalt. Ook dit is een eigenschap die niet bij het modernisme, maar wel bij het postmoder
nisme aansluit.

Verder kan glas makkelijk geassocieerd worden met de postmoderne gedachte dat we  
de werkelijkheid niet kunnen weer geven en leven in een tijd van schijnver toningen en  
illusies. Baudrillard noemt dit ‘simulatie’: beelden die niet naar een realiteit verwijzen 
maar enkel naar elkaar. Dit resulteert in een ‘hyperrealiteit’ waar het reële en het 
imaginaire in elkaar overvloeien.7 In het geval van glas is deze hyperrealiteit het glas  
zelf. Glas refereert in de eerste plaats aan zichzelf en aan de visuele ervaring die het 
teweegbrengt bij de toeschouwer. In tweede instantie zal het ook refereren aan zijn 
omgeving. Hiermee werkt het in de eerste plaats in op onze gevoelens en pas dan op  

onze rede. Immers, de verwarring en verbazing gaan vaak vooraf aan onze (vruchteloze) 
poging het glazen object te bevatten.

De vaststelling dat glas sterk op de emoties inspeelt en we de werking niet echt kunnen 
bevatten, leunt ook aan bij de postmoderne overtuiging dat de rede niet langer zalig
makend is. Hoe kunnen we immers nog vasthouden aan rationaliteit wanneer onze 
emoties ons alle kanten opsturen? Hoe kunnen we nog geloven in ‘de waarheid’ wanneer 
we vaststellen dat de waarneming zelf niet te vertrouwen is? Jacques Derrida speelde ook 
met deze notie en stelde dat elke keer als we via taal expressie geven aan een idee, we het 
idee zelf veranderen en dat elke tekst verschillende betekenissen kan hebben en op een 
gegeven moment zelfs het tegenovergestelde kan uitdrukken van wat het lijkt uit te druk  
ken.8 Het is dit soort nieuwe uitgangspunten en filoso fieën dat niet alleen de kunsten, 
maar ook een volledige maatschappelijke visie beïnvloedden. Dat dit tevens een invloed 
kan hebben op hoe we glas benaderen is duidelijk. Dat het helpt om een beter be grip te 
krijgen in deze complexe en dua lis  tische materie is bijna vanzelfsprekend. 

EEN NIEUW BEWUSTZIJN ROND GL AS

Hoe manifesteert dit nieuwe bewustzijn zich nu in het gebruik van glas binnen de 
beeldende kunsten? De eerste voorbeelden kunnen worden teruggevonden in het 
dadaïsme en surrealisme. Vooral het werk van Marcel Duchamp verdient in dit kader 
bijzondere erkenning. Hij kan dan ook gezien worden als de kunstenaar die voor het  
eerst de intrinsieke kwaliteiten van het medium glas onderzocht. Duchamp was vooral 
geïnteresseerd in het creëren van een hypothetische, intellectuele ruimte waarbinnen  
een conceptuele overgang plaatsvindt. Hij was hierbij op zoek naar multidimensionaliteit. 
To be looked at (from the other side of the glass) with one eye, close to, for almost an 
hour (1918) en The Bride Stripped Bare by Her Bachelors, Even (19151922), meestal 
kortweg The Large Glass genoemd, kunnen gezien worden als fotografische ‘Xray’ 
glasplaten die het onzichtbare zichtbaar trachten te maken. Dit blijkt ook uit de werktitel 
voor The Large Glass: Retard en verre. Met deze titel doelt Duchamp op de vertraging die 
optreedt wanneer licht door glas reist. Naast Duchamp is er slechts een handvol andere 
voorbeelden; het is pas in de jaren zestig dat glas echt een vlucht neemt.

Zoals eerder vermeld, vond het gebruik van glas plaats in geïsoleerde disciplines en in een 
atmosfeer van wederzijds wan trouwen. Ook hier speelde de complexiteit van het medium 
waarschijnlijk een belangrijke rol. De technische focus van de studioglasbeweging was 
onontbeerlijk voor de vooruitgang, om nieuwe expressieve mogelijkheden te ontdekken, 
ook al vertraagde dit de artistieke ontwikkelingen binnen de beweging. Aan de andere kant, 
limiteerde het gebrek aan techniek en kunde de hedendaagse kunste naars tot het gebruik 
van vooral industrieel glas. Telkens als er een crossover plaatsvond, was het resultaat vaak 
teleurstellend. Al hoewel kunstenaars met een beperkte technische kennis misschien in 
staat waren om een vernieuwende positie in te nemen ten aanzien van het medium, leidde 
dit vaak ook tot een blind vertrouwen in de glasmaker, die vervolgens het initiatief van de 
creatie overnam. Het eindresultaat reflecteerde niet langer het oorspronke  lijke idee van 
de kunstenaar, maar de esthetiek van de glasmaker of het mate riaal zelf.
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Sinds de jaren tachtig begon er een meer directe samenwerking te ontstaan tussen studio  
glas en hedendaagse kunst. Één van de eerste belangrijke evenementen dat als voorbeeld 
hiervan kan worden aangehaald is het symposium Glas 86 dat in 1986 in Leerdam plaats
vond. Aan dit symposium namen niet alleen kunstenaars deel die vanuit de traditie 
werkten, maar ook kunstenaars die actief waren binnen de hedendaagse kunsten. Boven  
dien was er praktische ondersteuning van zowel ‘meesters’ in het ambacht alsook van  
hun technische assistenten en werd de manifestatie gesteund door zowel de overheid, de 
bedrijfswereld als het verenigingsleven. Tony Cragg, Leo Copers, Dale Chihuly, William 
Morris, Lino Tagliapietra, Jan van Munster, Richard Meitner, Bert van Loo, Bruce Chao en 
vele anderen namen deel aan dit project. Vandaag de dag kunnen hedendaagse kunstenaars 
de mogelijkheden van glas als medium onderzoeken in de Pilchuck Glass School in Stanwood, 
Washington. Wat oorspronkelijk startte als een zomer cursus in een tentenkamp, is onder  
tussen uitgegroeid tot één van de belangrijkste centra in de wereld. Sinds 2000 organiseert 
de school jaarlijks ook verschillende kunstenaarsresidenties waar kunstenaars een assistent 
met technische expertise toegewezen krijgen om werken te realiseren.

Maar het meest dynamische initiatief vond plaats in Murano, Venetië. Met Berengo Fine 
Arts slaagde Adriano Berengo erin om nieuwe mogelijkheden te bieden aan een nieuwe 
generatie hedendaagse kunstenaars. Met Venice Projects slaagde hij er bovendien in om 
het niveau nog verder omhoog te brengen, resulterend in uitzonderlijke exposities. Ook 
hier in Dordrecht kunnen we nu een selectie van deze werken bewonderen. Berengo’s 
inspanningen waren cruciaal voor het nieuwe bewustzijn omtrent glas. Kunstenaars als 
Koen Vanmechelen, Javier Pérez, Fred Wilson, Jan Fabre en Wael Shawky, om enkele 
namen te noemen, maken baanbrekende werken waarin ze op zoek gaan naar innovatieve 
benaderingen van glas om zo te commentariëren en te reflecteren op de complexiteit van 
onze hedendaagse maatschappij. We moesten er 3500 jaar op wachten maar glas heeft 
eindelijk zijn plaats gevonden binnen de hedendaagse kunst.9
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BIOGRAFIEËN
DEELNEMENDE KUNSTENAARS

ATELIER TED NOTEN
SWALMEN,  NEDERL AND,  1956

Ted Noten, bekend als sieraden en tassenontwerper, 
begeeft zich ook op het gebied van de beeldende 
kunst. Noten is gefascineerd door thema’s als heb
zucht, geweld, schoonheid en sterfelijkheid.

Ted Noten studeerde aan de kunstacademie in 
Maastricht (19831986) en aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam (19861990). Atelier Ted 
Noten werd in 2005 opgericht en is gevestigd in 
Amsterdam. Tentoonstellingen waren te zien in 
Museum Boijmans Van Beuningen (Rotterdam),  
SODA (Istanbul), Museum für Gestaltung (Zürich)  
en Design Museum (Londen). 

pagi na  116 
atelier ted noten  If you want to be beautiful you  

have to suffer, 2011.  

Geblazen en gekleurd glas, 150 x 210 cm,  

variabele afmetingen.  

courtesy de kunstenaar.  

glasstress 2011. 

ELVIRA BACH
NEUENHAIN,  OOSTENRIJK ,  1959

Elvira Bach schildert. Vrouwelijkheid, seksualiteit en 
sensualiteit zijn de voornaamste motieven in haar 
werk. Behalve schilderijen maakt Bach bron zen, glazen 
en keramische sculpturen.

Bach studeerde aan de Staatliche Glas fachschule 
Hadamar (19671970) en aan de Hochschule der Künste 
in Berlijn (19721979). In 1982 nam Bach deel aan 
documenta 7 in Kassel. Tentoonstellingen van haar 
werk waren te zien in on der meer Haus am Lützowplatz 
(Berlijn), Kunstverein Bremerhaven en Palazzo delle 
Prigioni Nuove (Venetië).

pagi na  164

elvira bach  Sirena, 2015.  

Glas, 33 x 18 x 24 cm.  

courtesy berengo studio.

pagi na  165 
elvira bach  Heimweh, 2015.  

Glas, 23 x 35 x 16 cm.  

courtesy berengo studio.

MIROSLAW BALKA
WARSCHAU,  POLEN,  1958

Miroslaw Balka is beeldhouwer. De recente geschie
denis en het culturele erfgoed van zijn geboorteland 
Polen vormen de thematieken van zijn oeuvre.

Balka studeerde in 1985 af aan de Academie van 
Schone Kunsten in Warschau. Werk van Balka was  
te zien in onder andere Tate Modern (Londen), het 
KröllerMüller Museum (Otterlo), K21 (Düsseldorf) 
en maakte deel uit van documenta IX in Kassel (1992), 
Sonsbeek 1993 en de biënnales van São Paulo (1998) 
en Venetië (1990 en 1995).

pagi na  112 - 113

miroslaw balka  6x, 2013.  

Glas, 138 x 47 x 10 cm.  

courtesy berengo studio  

glasstress white light | white heat, 2013.

HANS OP DE BEECK
TURNHOUT,  BELGIË ,  1969

Het oeuvre van Hans Op de Beeck omvat installaties, 
sculpturen, tekeningen, schilderijen, videowerken, 
fotografie en tekst. Op de Beeck zegt met zijn werk  
te willen reflecteren op de complexe samenleving en 
op universele vragen met betrekking tot betekenis en 
sterfelijkheid die daarin een rol spelen.

Op de Beeck studeerde aan de kunstacademie in 
Brussel (19921996) en Antwerpen (19961997) en 
vervolgde zijn opleiding aan de Rijksakademie van 
beeldende kunsten in Amsterdam (19981999). In 
20022003 volgde hij het MoMA PS1 Studio Program 
in New York. Werk van Op de Beeck was te zien in 
onder andere GEM (Den Haag), Hirshhorn Museum 
and Sculpture Garden (Washington, D.C.), Sammlung 
Goetz (München) en het M HKA, Museum van 
Hedendaagse Kunst Antwerpen.

pagi na  72 - 73

hans op de beeck  The Frozen Vanitas, 2015.

Glas, 145 x 95 x 95 cm.  

courtesy berengo studio.  

glasstress gotika, 2015.
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LUIGI BENZONI
CLUSONE,  ITALIË ,  1956

Het terugkerende motief in het oeuvre van Luigi 
Benzoni is het menselijk ge zicht. Hij experimenteert 
met de ver schijningsvorm ervan en onderzoekt het met 
behulp van de verschillende disci plines waarin hij 
werkzaam is – beeldhouwen, schilderen, grafiek en 
tekenen.

Benzoni studeerde architectuur en kunstgeschiedenis 
in Venetië, waar hij sinds 1976 woont en werkt, en 
raakte aldaar in de ban van de glaskunst. Exposities 
van Benzoni’s werk vonden plaats in Museum Het 
Paleis (Den Haag), Mostly Glass Gallery (New York), 
Röhsska Museet (Göteborg) en Palazzo delle Prigioni 
Nuove (Venetië).

pag i na 203

luigi benzoni  Beatus Vir, 2011.  

Bladgoud en glas, 32 x 23 x 11 cm.  

courtesy berengo studio.

ROSSELLA BISCOTTI
MOLFETTA ,  ITALIË ,  1978

Rossella Biscotti maakt voornamelijk films, foto’s 
en sculpturen. Hoe thema’s als het verleden en het 
onbewuste ons leven beïnvloeden en het collectief 
gedrag vormen, zijn een rode draad in haar oeuvre.  

Biscotti studeerde aan de Accademia di Belle Arti di 
Napoli (19982002) en aan de Rijksakademie van 
beeldende kunsten in Amsterdam (20102011). Werk 
van Biscotti was in 2012 onderdeel van Manifesta 9  
in Genk en dOCUMENTA (13) in Kassel en werd in 
2013 getoond tijdens de 55ste Biënnale van Venetië. 
Tentoonstellingen van haar werk waren onder andere 
te zien in de Vleeshal (Middelburg) en Sculpture
Center (New York).

pag i na 142

rossella biscotti  werk in uitvoering Crude oil, 2016.  

in opdracht van dordtyart.  

courtesy de kunstenaar.

MONICA BONVICINI
VENETIË ,  ITALIË ,  1965

Macht, in relatie tot onder meer seksualiteit, is een 
belangrijk thema in het werk van Monica Bonvicini. 
Ze maakt gebruik van diverse uitingsvormen – 
variërend van sculptuur tot videokunst, van foto 
grafie tot installaties en tekst.

Bonvicini studeerde aan de Hochschule der Künste  
in Berlijn (19861993) en aan het California Institute 
of the Arts in Valencia, California (19911992). 
Tentoonstellingen van haar werk waren te zien in 
onder meer Palais de Tokyo (Parijs), Kunsthalle 
Fridericianum (Kassel) en het Centro de Arte  
Contemporaneo de Malága. Werk van Bonvicini  
was vertegenwoordigd op de biënnales van Venetië, 
Istanbul, New Orleans en Berlijn.

pagina 88

monica bonvicini  Tears, 2011.  

Muranoglas, mixed media, lichtzuil met glasplaat,  

22 x 13 x 10,5 cm, 11 x 8 x 8 cm, 100 x 50 x 50 cm (lichtzuil).  

courtesy max hetzler gallery, berlijn.  

courtesy berengo studio.  

glasstress 2011.

MARTIN BRADLEY
RICHMOND,  ENGEL AND,  1931

De schilder Martin Bradley studeerde Oosterse taal  
en cultuur in Londen. Als kunstenaar is hij autodidact.  
Naast schilderijen maakt Bradley ook tekeningen en 
grafiek.

Werk van Bradley is vertegenwoordigd in de museale 
collecties van onder meer MoMA (New York), The 
British Museum (Londen) en Tate Britain (Londen).

pagina 118-119

martin bradley  My chess-set, 1991.

Glas, 440 x 540 cm.  

courtesy berengo studio.
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MARK BRUSSE
ALKMA AR ,  NEDERL AND,  1937

Mark Brusse is schilder, beeldhouwer en graficus.  
Hij studeerde aan de kunstacademie in Arnhem 
(19541959). Tentoonstellingen van zijn werk vonden 
plaats in Livingstone Gallery (Den Haag), Fondation 
Custodia (Parijs) en dirimart (Istanbul). 

pagi na  84

mark brusse  Giving Heart, 2008.  

Glas, 41 x 44 x 35 cm.  

courtesy de kunstenaar.  

foto francesco allegretto.

PENNY BYRNE
MILDUR A ,  AUSTR ALIË ,  1965

Het oeuvre van beeldend kunstenaar Penny Byrne 
bestaat uit sculpturen. Ze werkt met uiteenlopende 
materialen als brons, glas en keramiek en verwerkt 
eveneens tweedehands porseleinen figuren en gevon
den voorwerpen in haar objecten.

Byrne studeerde in 1987 af aan de RMIT University  
in Melbourne. Ze vervolgde haar opleiding aan het 
West Dean College in West Sussex, waaraan ze in 
1990 afstudeerde in de richting ‘ceramics and glass 
conservation and restoration’. Daarnaast studeerde  
ze rechten aan de La Trobe University in Melbourne. 
(Groeps)tentoonstellingen van haar werk waren te 
zien in onder andere Sullivan+Strumpf Fine Art 
(Sydney), Linden Centre for Contemporary Art 
(Melbourne) en Saatchi Gallery (Londen). 

pagi na  174 ,  175

penny byrne  Hurt Locker, 2015.  
Glas en metaaldraad, 190 x 62 x 62 cm. 

courtesy berengo studio.

foto pagina 174 bram vreugdenhil.  

glasstress gotika, 2015. 

PINO CASTAGNA
CASTELGOMBERTO,  ITALIË ,  1932

Pino Castagna is beeldhouwer. Hij werkt met diverse 
materialen waaronder keramiek, beton, brons, 
marmer en porselein. Sinds de jaren 80 werkt 
Castagna met glas. 

Castagna studeerde aan de Accademia Cignaroli in 
Verona en de Accademia di Belle Arti in Venetië.  
Zijn werk was te zien op onder andere de Sculptuur 
Biënnale Kijkduin, de Biënnale van Venetië en in 
Palazzo delle Albere (Trento).

pagi na  188

pino castagna, Canneto, 2011.  

Glas en metaal,  180 x 100 x 480 cm.  

courtesy berengo studio.

JAKE & DINOS CHAPMAN
CHELTENHAM,  ENGEL AND,  1966 /  
LONDEN,  ENGEL AND,  1962

Jake en Dinos Chapman maken sculpturen, installa
ties, films en grafisch werk waarin politiek, religie  
en moraliteit een rol spelen. Of zoals ze het zelf 
verwoorden, ‘werken van duizelingwekkende 
obsceniteit’. Geïnspireerd door Los desastres de  
la guerra, de serie etsen die Goya maakte naar 
aanleiding van de gruwelijkheden van de oorlog, 
gebruiken de Chapmans kunst als een subversief 
middel om de grenzen van ons geweten op te zoeken. 

Jake Chapman studeerde in 1981 en 1990 af aan 
respectievelijk het Ravensbourne College of Art  
en aan het Royal College of Art in Londen. Dinos 
Chapman volgde zijn opleiding aan de North East 
Londen Polytechnic en het Royal College of Art in 
Londen, waaraan hij respectievelijk in 1988 en 1990 
afstudeerde. Werk van Jake en Dinos Chapman was  
te zien in onder meer Tate Liverpool, P.S. 1 Contem
porary Art Center (New York), Staatsmuseum de 
Hermitage (Sint Petersburg) en Museum Kunstpalast 
(Düsseldorf). 

pagi na  42 - 43 ,  45

jake & dinos chapman  The same but in glass, 2015.  

Glas, 15 x 22 cm.  

courtesy berengo studio. 

glasstress gotika, 2015.
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SOYEON CHO
SEOUL ,  KOREA ,  1974

Soyeon Cho maakt tekeningen, sculpturen en  
instal laties. Haar materiaalgebruik kenmerkt zich  
door de keuze voor triviale voorwerpen als plastic 
vorken en wattenstaafjes. Cho wil naar eigen zeggen 
weg werpartikelen in een ander daglicht stellen, als 
tegenhanger van de onverschillige manier waarop  
de maatschappij ermee omgaat.

Cho studeerde beeldhouwen aan de Seoul National 
University. In 2004 rondde ze een master af aan de 
School of Visual Arts in New York. Haar werk maakte 
deel uit van tentoonstellingen in Brain Factory (Seoul), 
A.I.R. Gallery (New York), Gallery b’ONE (Seoul) en 
Museum of Arts and Design (New York).

pag i na 133

soyeon cho  The One, 2016.  

Plastic, ledlampen en 3dprints, 62 x 65 x 75 cm. 

courtesy de kunstenaar. 

pag i na 134

soyeon cho  In Bloom, 2009.  

Plastic vorken, kristal, glazen pipetten, ledlampen,  

metalen frame, 150 x 150 x 110 cm.  

courtesy berengo studio.  

glasstress beirut, 2012.

LEONARDO CIMOLIN
DOLO,  VENETIË ,  ITALIË ,  197 1

Leonardo Cimolin werkt met glas en maakt schilde
rijen. Hij begon zijn artistieke loop baan meer dan 
twintig jaar geleden bij een glasblazer in Venetië.

Vanwege zijn grote kennis van glas, wordt Cimolin 
regelmatig door andere kunstenaars, onder wie  
Koen Vanmechelen, gevraagd om met hen samen  
te werken. Werk van Cimolin maakte deel uit van 
SOFA, Sculpture Objects Functional Art and Design 
(New York) en was vertegenwoordigd op inter  
na tionale kunstbeurzen in Keulen, Miami en Gent. 

pagina 104

leonardo cimolin   Il valore dell’incontro, 2015.  

Cortenstaal, ijzer en glas, 110 x 100 x 100 cm.  

courtesy berengo studio.  

MAT COLLISHAW
NOTTINGHAM,  ENGEL AND,  1966

Het werk van beeldend kunstenaar Mat Collishaw 
bestaat uit foto’s, video’s, projecties en installaties. 
Collishaw begeeft zich op de grens tussen het verlei
delijke en het weerzinwekkende. Het verbodene en 
verborgene heeft zijn fascinatie: pornografie, de 
kruisiging, bestialiteit, bondage, verslaving, exaltatie 
en wanhoop. Collishaw maakt deel uit van de genera
tie die begin jaren 90 de Young British Artists (YBAs) 
wordt genoemd en waartoe onder meer Damien Hirst 
en Tracey Emin worden gerekend.

In 1989 studeerde Collishaw af aan het Goldsmiths 
Col lege in Londen. Collishaw exposeerde in onder 
meer Victoria and Albert Museum (Londen), Galleria 
Borghese (Rome), Arter (Istanbul) en Bass Museum  
of Art (Miami).

pagina 75

mat collishaw  A Different Self, 2014.  

Glas, hout en video, 270 x 150 x 50 cm.  

courtesy berengo studio. 

glasstress gotika, 2015.

TONY CRAGG
LIVERPOOL ,  ENGEL AND,  1949

Tony Cragg is beeldhouwer. Zijn werkwijze kenmerkt 
zich door een onderzoekende houding ten opzichte 
van het materiaal. Behalve gevonden voorwerpen  
en plastics, zijn ook hout, glas, brons en keramiek 
grondstoffen voor zijn beelden. “Sculpture is just a 
result of thinking with material,” aldus Cragg.

Cragg studeerde aan het Gloucestershire College of 
Art and Design in Cheltenham (19691970), de 
Wimbledon School of Art (19701973) en het Royal 
College of Art (19731977), beide in Londen. In 1988 
won Cragg de Turner Prize, in datzelfde jaar vertegen
woordigde hij Engeland op de 43ste Biënnale van 
Venetië. Zijn werk was te zien in onder andere Musée 
du Louvre (Parijs), Staats museum de Hermitage (Sint 
Petersburg) en Museo Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Madrid). In 2006 kocht hij in Wuppertal een 
stuk verwilderd bos, waar hij in 2008 Skulpturenpark 
Waldfrieden opende. In deze beeldentuin zijn naast 
Craggs eigen werken, sculpturen te zien van onder 
andere Erwin Wurm en Thomas Schütte.

pagina 92  

tony cragg  Untitled, 2015.  

Glas, 30 x 30 x 30 cm.  

courtesy berengo studio. 

glasstress gotika, 2015.

pagi na  94

tony cragg  Stamps, 2015. 

Glas, 32 x 25 x 19, 34 x 21 x 21 cm. 

courtesy berengo studio.

pagi na  95

tony cragg  In commune, 2015. 

Glas, 47 x 32 x 30 cm.  

courtesy berengo studio.

KIKI VAN EIJK
TEGELEN,  NEDERL AND,  1978

Kiki van Eijk is ontwerper van meubels, serviesgoed, 
interieurs, objecten en tapijten. Daarnaast werkt ze aan 
projecten in opdracht van Hermès, Moooi en Venice 
Projects.

Van Eijk studeerde aan Design Academy Eindhoven 
(19962000). Haar werk maakte deel uit van Salone 
del Mobile (Milaan) en was vertegenwoordigd op 
tentoonstellingen in het Noordbrabants Museum 
(‘sHertogenbosch), het TextielMuseum (Tilburg)  
en Kalmar Art Museum (Zweden). 

pagi na  184- 185 ,  186- 187

kiki van eijk  Drink! Eat! Fun! Rest! Think! Dream!  

Love!, 2010.  

Glas, variabele afmetingen.  

courtesy berengo studio.  

glasstress beirut, 2012.

TRACEY EMIN
LONDEN,  ENGEL AND,  1963

Het werk van beeldend kunstenaar Tracey Emin heeft 
een radicaal persoonlijk karakter. Haar levensverhaal is 
het onderwerp van haar kunst. Ze maakt onder meer 
installaties, foto’s, videowerk en tekeningen. Emin  
behoort samen met onder andere Damien Hirst en Sarah 
Lucas tot de generatie kunstenaars die begin jaren 90  
tot de Young British Artists (YBAs) worden gedoopt. 

Emin studeerde aan het Maidstone College of Art 
(19841986) en het Royal College of Art in Londen 
(19871989). In 2007 vertegenwoordigde ze Engeland 
op de 52ste Biënnale van Venetië. Werk van Emin was te 
zien in White Cube (Londen), Lehmann Maupin (New 
York), het Stedelijk Museum Amsterdam en Kunst
museum Bern.

pagi na  89

tracey emin  Docket, 2013.  

Venetiaans glas, 12,5 x 26 x 12 cm.  

courtesy berengo studio. 

foto francesco allegretto. 

glasstress white light | white heat, 2013.

JAN FABRE
ANT WERPEN,  BELGIË ,  1958

Homo Faber luidde de titel van de tentoonstelling  
die het Koninklijk Museum voor Schone Kunsten 
Antwerpen in 2006 over het werk van Jan Fabre 
maakte. ‘Faber’ is niet alleen een woordspeling van 
zijn naam, het is tevens Latijn voor ‘maken’ en verwijst 
dus naar de veelzijdigheid van het oeuvre van Fabre, 
dat reikt van schilderijen en performances tot theater, 
van sculpturen en installaties tot film.

Fabre volgde zijn opleiding aan de Academie voor 
Schone Kunsten en aan het Stedelijk Instituut voor 
Sierkunsten en Ambachten, beide in Antwerpen. 
Tentoonstellingen van Fabre vonden plaats in onder 
meer het KröllerMüller Museum (Otterlo), Musée 
du Louvre (Parijs), BOZAR (Brussel) en het Stedelijk 
Museum Amsterdam.

pagi na  68- 69,  7 1

jan fabre  Shitting Doves of Peace and Flying Rats, 2008.  

Inkt van BICpennen op Muranoglas, 260 x 25 x 25 cm, 

variabele afmetingen.  

courtesy berengo studio.  

glasstress 2009.

ZORO FEIGL
AMSTERDAM,  NEDERL AND,  1983

Zoro Feigl maakt werk dat beweegt – door aandrijving 
dansende tlbuizen, ontkurkende champagneflessen 
of naar het wateroppervlak bewegende tuinslangen. 
Feigls fascinatie is gelegen in waarom iets werkt zoals 
het werkt, waarom het beweegt zoals het beweegt.

Feigl studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten  
in Utrecht (20022004), de Gerrit Rietveld Academie 
in Amsterdam (20042007) en het Hoger Instituut 
voor Schone Kunsten in Gent (20102011). Werk van 
Feigl was te zien in Galerie Fons Welters (Amsterdam), 
W139 (Amsterdam) en Villa Ockenburgh (Den Haag).

pagi na  143

zoro feigl  werk in uitvoering Untitled, 2016.  

in opdracht van dordtyart.  

courtesy de kunstenaar.
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ASLAN GAISUMOV
GROZNY,  RUSL AND,  1991

Aslan Gaisumov maakt vooral video’s en installaties. 
In zijn oeuvre staan het persoonlijke en collectieve 
geheugen centraal, in relatie tot de geschiedenis van 
zijn geboorteland Tsjetsjenië. 

Gaisumov studeerde in 2010 en 2012 af aan respectie
velijk het College of Design en het Institute for 
Contemporary Art, beide in Moskou. Hij vervolgde 
zijn opleiding aan het Hoger Instituut voor Schone 
Kunsten in Gent (20162017). Gaisumov exposeerde 
in het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen, Galerie Zink (Berlijn), Kunsthalle 
Düsseldorf en Hayward Gallery (Londen).

pag i na 12 1

aslan gaisumov  Untitled, 2015.  

Glas, variabele afmetingen.  

courtesy berengo studio.  

glasstress gotika, 2015.

KENDELL GEERS
JOHANNESBURG,  ZUID-AFRIK A ,  1968

Tijdens de Biënnale van Venetië in 1993 verandert 
conceptueel kunstenaar Kendell Geers zijn geboorte
datum officieel in mei 1968. Mei 1968 wordt over het 
alge meen beschouwd als een keerpunt in de wereld 
geschiedenis, waarbij de conservatieve maatschappij 
plaatsmaakt voor een maatschappij met meer indivi
duele en sociale vrijheid. De wereld en kunstgeschie
denis, noties als macht, conventie en perceptie spelen 
een centrale rol in Geers’ oeuvre, dat bestaat uit onder 
meer fotografie, tekst, video, performances, installa
ties en tekeningen. 

Geers studeerde beeldende kunst aan de University  
of the Witwatersrand in Johannesburg. Tentoon 
stellingen van zijn werk vonden plaats in onder meer 
Haus der Kunst (München), Gagosian Gallery (Londen), 
Tomio Koyama Gallery (Kyoto) en de Vleeshal 
(Middelburg).

pag i na 40-41

kendell geers  Cardia Arrest VIII, 2011.  

Glas, 310 x 420 x 3 cm.  

courtesy berengo studio. 

foto de kunstenaar.

CONNY GROENEWEGEN
’S-GR AVENZANDE,  NEDERL AND,  1973

Het werk van Conny Groenewegen begeeft zich op 
het grensgebied tussen mode en kunst. In haar kleding 
combineert ze oude materialen met nieuwe technieken. 

Groenewegen studeerde mode en beel dende kunst 
aan de Willem de Kooning Academie in Rotterdam 
(19911996). Ze werkte als ontwerper voor onder 
meer Droog Design, orson + bodil en Alexander van 
Slobbe. Haar werk werd tentoongesteld in National 
Museum of Fine Arts (Buenos Aires), Palazzo 
Morando Costume (Milaan) en Tijdelijk Mode
museum, een initiatief van Het Nieuwe Instituut 
(Rotterdam).

pagina 150

conny groenewegen  schets POD, 2016.  

in opdracht van dordtyart.  

courtesy de kunstenaar. 

KLAAS GUBBELS
ROTTERDAM,  NEDERL AND,  1934

In het oeuvre van Klaas Gubbels wordt een beperkt 
aantal onderwerpen ten tonele gevoerd. Een tafel, 
stoel, kopje en af en toe een fles of trechter. De 
onbetwiste hoofdrolspeler in zijn oeuvre is de 
koffiepot. Behalve schilderijen maakt Gubbels ook 
grafiek en sculpturen. 

Gubbels studeerde aan de Willem de Kooning 
Academie in Rotterdam (19511952) en vervolgde  
zijn opleiding aan de kunstacademie in Arnhem  
(19521958). Tentoonstellingen van zijn werk waren  
te zien in onder meer Museum Arnhem, Paleis 
Soestdijk (Baarn) en Livingstone Gallery (Den Haag). 

pagina 163

klaas gubbels  Natura-morta tafel, 1994.  

Glas, 117 x 49 x 49 cm.  

courtesy berengo studio.

pagina 20 0,  201

klaas gubbels  Becco, 2016.  

Glas, 50 x 20 x 20 cm.  

courtesy berengo studio.

foto pagina 201 bram vreugdenhil.

JAIME HAYON
MADRID,  SPANJE,  1974 

Ontwerper Jaime Hayon combineert in zijn werk 
fantasie en functionaliteit. Dat komt eveneens tot 
uiting in de vakgebieden waarin hij werkzaam is. 
Hayon ontwerpt niet alleen meubels, verlichting en 
accessoires, hij richt zich ook op interieurs en beel
dende kunst. Zijn werk varieert van klassiek en 
ingetogen tot extravagant en speels.

Hayon studeerde industrieel ontwerpen aan het 
Istituto Europeo di Design in Madrid en aan de École 
Nationale Supérieure des Arts Décoratifs in Parijs. Van 
1998 tot 2003 gaf hij leiding aan de designafdeling van 
het communications research center Fabrica (Treviso), 
het ‘lab’ achter het kledingmerk Benetton. Hayon ont  
wierp voor de collecties van onder meer Fritz Hanzen, 
Moooi en Magis. Tentoonstellingen van zijn werk waren 
te zien in onder andere David Gill Gallery (Londen), 
London Design Museum en het Groninger Museum. 

pagi na  36- 37,  38

jaime hayon  Testa Mecanica, 2011. 

Mixed media, 55 x 52 x 43 cm (groen), 53 x 35 x 43 cm (rood),  

55 x 52 x 43 cm (geel).  

courtesy berengo studio.  

glasstress 2011.

YUICHI HIGASHIONNA
TOK YO,  JAPAN,  1951

Yuichi Higashionna maakt sculpturen en installaties. 
Hierin verwerkt hij materialen en voorwerpen 
waaraan men in Japan refereert als ‘fanshii’. Gewone 
voorwerpen die een vorm van, zoals Higashionna  
het noemt, huiselijke kitsch zijn – bijvoorbeeld 
tlbuizen. Behalve installaties en sculpturen, schildert 
Higashionna. In plaats van met klassieke schilder
technieken werkt hij overwegend met spuitbussen  
en stencils.

Higashionna volgde zijn opleiding aan de Tama Art 
University in Tokyo met als afstudeerrichting schilder
kunst. Zijn werk maakte deel uit van tentoonstellingen 
in Mori Art Museum (Tokyo), Marianne Boesky 
Gallery (New York), Shanghai Art Museum en 
Hayward Gallery (Londen).

pagi na  172 - 173

yuichi higashionna  Cesendello or Jack and the Beanstalk, 

2015.  

Fluorescerend licht, glas, ledlampen, 300 x 180 cm (diameter).  

courtesy berengo studio.  

glasstress gotika, 2015.

ZHANG HUAN
ANYANG,  CHINA ,  1965

Het oeuvre van Zhang Huan bestaat uit performances, 
schilderijen, installaties, sculpturen, tekeningen, foto’s 
en grafisch werk. Zijn materiaalgebruik is al even divers: 
van steen, koper en brons tot hout, staal, polyester en leer.

Huan studeerde in 1988 af aan de He Nan University in 
Kaifeng (China) en in 1993 aan de Central Academy of 
Fine Arts in Beijing. Werk van Huan werd geëx poseerd 
in onder meer Pace Gallery (New York), Shanghai  
Art Museum, Museum of Contemporary Art Taipei  
en Palazzo Vecchio en Forte di Belvedere (beide in 
Florence).

pagi na  128- 129 

zhang huan  Pig, 2012.  

Glas, 160 x 60 x 80 cm.  

courtesy berengo studio. 

glasstress gotika, 2015. 

FOLKERT DE JONG
EGMOND A AN ZEE,  NEDERL AND,  1972

Mutanten, zombies en monsters: het universum van 
beeldhouwer Folkert de Jong is duister, morbide en 
absur distisch. In zijn sculpturen verwijst hij naar de 
geschiedenis en beeldhouwkundige traditie, maar refe
reert ook aan thema’s uit de popcultuur zoals horror en 
fantasy. De Jong werkt met alledaagse materialen als 
styrofoam en purschuim.

De Jong studeerde aan de Gerrit Rietveld Academie 
(19941996) en aan de Rijksakademie van beeldende 
kunsten (19982000), beide in Amsterdam. In 2003 
won hij de Prix de Rome. Werk van De Jong was te zien 
in onder meer Peres Projects (Los Angeles), Galerie 
Fons Welters (Amsterdam), de Vleeshal (Middelburg) 
en smba (Amsterdam).

pagi na  141

folkert de jong  werk in uitvoering  Een handeling die aan  

het leven zelf is ontleend, 2016.  

in opdracht van dordtyart. 

courtesy de kunstenaar.
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ILYA & EMILIA KABAKOV
DNEPROPETROVSK ,  OEKR AÏNE,  VOORMALIG 
USSR ,  1933 /  DNEPROPETROVSK ,  OEKR AÏNE, 
VOORMALIG USSR ,  1945 

Ilya Kabakov is in het begin van zijn carrière werkzaam 
als illustrator van kinderboeken en maakt vanaf de 
jaren zestig ‘fictieve albums’. Geïllustreerde verhalen 
over vreemde personages in situaties, nauw ver
bonden met de bizarre realiteit van de voormalige 
SovjetUnie – een land waaruit eerst Emilia en later 
ook Ilya emigreert. Sinds eind jaren 80 werken Ilya  
en Emilia samen en maken ze installaties en environ
ments die zich kenmerken door een sociaalkritische 
houding en waarin naar eigen zeggen het alledaagse 
en het conceptuele samensmelten.

Ilya studeerde aan de kunstacademie in Moskou 
(19451951) aan de V. Surikov Moscow State Academy 
Art Institute (19511957). Emilia volgde een opleiding 
aan het Music College in Irkutsk (19621966) en 
studeerde Spaanse taal en literatuur aan de universi
teit van Moskou (19691972). Werk van de Kabakovs 
werd getoond in MoMA (New York), Hirshhorn 
Museum and Sculpture Garden (Washington, D.C.), 
het Stedelijk Museum Amsterdam en Staatsmuseum 
de Hermitage (Sint Petersburg).

pag i na 82

ilya & emilia kabakov  Arch of Life, 2015.  
Glas, 38 x 32 x 25 cm.  

courtesy berengo studio.  

glasstress gotika, 2015.

pag i na 83

ilya & emilia kabakov  The Eternal Emigrant, 2013.  

Glas, 51 x 35 x 2 cm.  

courtesy berengo studio.  

glasstress white light | white heat, 2013.

MARYA KAZOUN
BEIRUT,  L IBANON,  1976

Het oeuvre van beeldend kunstenaar Marya Kazoun 
omvat onder meer installaties en performances. 
Vrouwelijkheid is een terugkerend thema in haar 
werk. Hetgeen ze benadrukt door handwerktech
nieken, die al eeuwenlang door vrouwen beheerst 
worden, in haar werk op te nemen.

Kazoun studeerde beeldende kunst aan de Lebanese 
American University in Beirut en vervolgde haar 
studie aan de School of Visual Arts in New York.  
Haar werk was te zien in onder andere Galleri 
TapperPopermajer (Malmö), Galleria Michela Rizzo 
(Venetië) en maakte meerdere keren deel uit van de 
Biënnale van Venetië.

pagina 98

marya kazoun  Ouppala’s Woods, 2016.  

Muranoglas, touw en verf, 250 x 200 x 200 cm.  

courtesy berengo studio.  

foto letizia goretti.

KONSTANTIN KHUDYAKOV
TSAREVSHCHINA ,  RUSL AND,  1945

Kunstenaar Konstantin Khudyakov begint zijn carrière 
als architect. Vanaf de jaren 90 gebruikt hij digitale 
media in zijn werk. Khudyakov is gefascineerd door  
de manier waarop men iets waarneemt. Dit resulteert 
in een spel met perceptie, waarin Khudyakov met zijn 
werk poogt de waarneming van de toeschouwer te 
beïnvloeden en te veranderen. 

Khudyakov studeerde aan het Institute of Architecture 
in Moskou (19651971). Zijn werk was te zien in onder 
meer Moscow Art Centre, Nassau County Museum 
(New York), Palais des Nations (Genève) en The 
State Tretyakov Gallery (Moskou). 

pagina 80-8 1

konstantin khudyakov  Last supper, 2011.  

Glas, kristal, stof en polyetheen, 107 x 300 x 51 cm,  

30 x 20 x 40 cm (elk hoofd).  

courtesy de kunstenaar.  

glasstress 2011.

MARTA KLONOWSKA
WARSCHAU,  POLEN,  1964

Marta Klonowska raakt tijdens haar academietijd 
gefascineerd door glas. Haar oeuvre bestaat uit 
sculpturen van voornamelijk dieren, minutieus 
opgebouwd uit glassplinters. Inspiratiebronnen zijn 
kunstwerken van zestiende tot negentiendeeeuwse 
meesters als Francisco de Goya, Diego Velásquez en 
Lucas Cranach. Klonowska baseert haar sculpturen  
op de in de meesterwerken aanwezige dieren en 
objecten. De presentatie van haar sculpturen laat 
Klonowska gepaard gaan met een print van het 
kunstwerk waaraan ze haar beelden ontleende.

Klonowska studeerde aan de kunstacademies in 
Wroclaw (19871989) en Düsseldorf (19891997). 
Werk van haar hand was te zien in Corning Museum 
of Glass (VS), lorch+seidel galerie (Berlijn), Suomen 
lasimuseo (het Finse glasmuseum in Riihimäki) en 
Museum Kunstpalast (Düsseldorf).

pagi na  63

marta klonowska  Still Life with Flowers, Fruits and  

a Dog, naar Abraham van Strij, 2016.  

Metaal en glas, 7075 x 80 x 36 cm.  

courtesy de kunstenaar.

KIKI KOGELNIK
BLEIBURG,  OOSTENRIJK ,  1935 – 
WENEN,  OOSTENRIJK ,  1997 

Kiki Kogelnik wordt gezien als een van de voor
aanstaande Oostenrijkse kunstenaars uit de periode  
van de pop art. In de tijd dat ze in New York woont, 
maakt ze deel uit van de groep kunstenaars waartoe 
ook pop articonen als Robert Rauschenberg,  
Claes Oldenburg, Andy Warhol en Roy Lichtenstein 
behoren. Het oeuvre van Kogelnik bestaat uit zeef
drukken, schilderijen en bronzen en keramische 
sculpturen. Vanaf 1994 begint Kogelnik te experimen
teren met het gebruik van glas.

Kogelnik studeerde aan de Akademie der bildenden 
Künste in Wenen. Werk van Kogelnik werd tentoon
gesteld in onder meer Chicago Athenaeum (Chicago), 
MAK – Museum of Applied Arts (Wenen), Broadway 
Windows (New York) en König Galerie (Berlijn).

pagi na  194

kiki kogelnik  Kleinkariert, 1994.

Glas, 53 cm hoog.  

particuliere collectie.

kiki kogelnik  Millefiori head, 1994.  

Glas, 52 cm hoog.  

particuliere collectie.

pagi na  195

kiki kogelnik  Blue striped head, 1994.  

Glas, 56 cm hoog.  

particuliere collectie. 

kiki kogelnik  Roots, 1994.  

Glas, 56 cm hoog.  

particuliere collectie.

pagi na  197

kiki kogelnik  Fire head, 1996.  

Glas en metaal, 90 x 35 x 20 cm.  

particuliere collectie.

HYE RIM LEE
SEOUL ,  KOREA ,  1963

Het oeuvre van Hye Rim Lee bestaat uit sculpturen, 
performances en 3danimaties. Haar interesse gaat uit 
naar de positie van de vrouw. 

Lee behaalde haar bachelor in muziek aan de Ewha 
Womans University in Seoul en studeerde ‘intermedia 
and time based arts’ aan de Elam School of Fine Arts in 
Auckland. Werk van Lee maakte deel uit van tentoon
stellingen in Max Lang Gallery (New York), Museum 
of New Zealand (Wellington), Galerie Volker Diehl 
(Berlijn) en Campbelltown Arts Center (Sydney).

pagi na  137

hye rim lee  Crystal City Spun, 2008.  

Geprojecteerde 3danimatie met surround sound,  

3 min, 15 sec (loop).  

courtesy berengo studio.  

glasstress 2009.

TOMÁŠ LIBERTÍNY
ROŽŇAVA ,  SLOWAKIJE,  1979

Tomáš Libertíny onderzoekt de relatie tussen natuur 
en technologie. Hij maakt sculpturale objecten en 
installaties – al dan niet met een gebruiksfunctie.  
Een voorbeeld is de serie The Honeycomb Vase 
(20062010), waarvoor Libertíny 40.000 bijen een 
gerasterde vaas liet bewonen, met als resultaat een 
unieke – in vorm en geur – honingraatvaas. Libertíny 
noemt dit ‘slow prototyping’.

Libertíny studeerde design en bouwkunde aan de 
Technical University Košice in Slowakije. Hij ver
volgde zijn studie aan de Academy of Fine Arts and 
Design in Bratislava in de richtingen schilderen en 
conceptueel ontwerp. In 2006 rondde Libertíny  
een master af aan Design Academy Eindhoven.  
Hij vestigde in 2007 Studio Libertíny in Rotterdam. 
Zijn werk maakte deel uit van Salone del Mobile 
(Milaan) en was te zien in Museum für angewandte 
Kunst (Wenen), Designhuis (Eindhoven) en MoMA  
(New York).

pagi na  124 ,  12 5

tomáš libertíny  The sentinel/Altar of mathe matics, 2015. 

Glas en staal, 200 cm hoog.  

courtesy de kunstenaar.  

glasstress gotika, 2015.

pagi na  14 4

tomáš libertíny  werk in uitvoering Ahimsa, 2016. 

in opdracht van dordtyart.  

courtesy de kunstenaar.
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RICCARDO LICATA
TURIJN,  ITALIË ,  1929 –  VENETIË ,  ITALIË ,  2014

Riccardo Licata was werkzaam als schilder, graveur, 
mozaïekkunstenaar en beeldhouwer. In veel van zijn 
werk is het voor hem zo kenmerkende ‘handschrift’  
te herkennen: een soort hiërogliefen waarvan alleen 
Licata de betekenis kent.

Licata studeerde aan de Accademia di Belle Arti  
in Venetië. Werk van Licata maakte deel uit van 
biënnales in Venetië, Tokyo, São Paulo en Parijs. 
Tentoonstellingen vonden plaats in onder andere 
Ca’ Pesaro en Palazzo Ducale, beide in Venetië.

pag i na 182,  183

riccardo licata  Quintetto, 1995.

Glas, 70 x 18 x 18 cm.  

courtesy berengo studio.

foto pagina 182 bram vreugdenhil.

EBBA MATZ
LEKSAND,  ZWEDEN,  1963

Ebba Matz maakt sculpturen – onder andere voor de 
publieke ruimte – foto’s, video’s en installaties. 

Matz studeerde aan de Idun Lovén School of Art 
(19831985) en aan de Royal University College of 
Fine Arts (19871992), beide in Stockholm. Haar  
werk was te zien in Künstlerhaus Bethanien (Berlijn), 
Galerie Aronowitsch (Stockholm), Röhsska Museet 
(Göteborg) en Catalyst Arts Gallery (Belfast).

pag i na 120

ebba matz  Anchorings, 2000.  

Glas en touw, elk 13 x 35 x 17 cm.  

courtesy berengo studio.

KATE MCGWIRE
NORWICH,  ENGEL AND,  1964

Kate McGwire groeit op nabij het Engelse natuur
gebied Norfolk Broads, waar haar fascinatie voor de 
natuur – en voor vogels in het bijzonder – ontstaan is. 
Vogels zijn een terugkerend motief in haar oeuvre. 
In zowel haar vormentaal als materiaalgebruik blijft 
McGwire dicht bij de natuur.

McGwire studeerde af in 2001 en 2004 aan respectie
velijk het University College for the Creative Arts in 
Farnham en het Royal College of Art in Londen. Haar 
werk was te zien in onder andere Galerie Michael 
Haas (Berlijn), Museum Arnhem, Saatchi Gallery 
(Londen) en Musée de la Chasse et de la Nature 
(Parijs).

pagina 122-12 3

kate mcgwire  Siren, 2015.  

Glas en kraaienveren, 225 x 225 x 55 cm.  

courtesy berengo studio.  

glasstress gotika, 2015.

SERGEI MIRONENKO
MOSKOU,  RUSL AND,  1959

Sergei Mironenko maakt eind jaren 70 onderdeel uit 
van de generatie avantgardistische kunstenaars in 
Moskou. Tot 1984 was hij lid van de zogenaamde 
Mykhomorgroep (‘mykhomor’ is Russisch voor 
paddenstoel), een collectief dat zich uitte door middel 
van verschillende kunstvormen: tekst, performance, 
grafisch werk, schilderkunst, poëzie en muziek. In 
1995 richt Mironenko zich uitsluitend op design, sinds 
2003 maakt hij ook weer autonoom werk.

Mironenko studeerde aan de Gorki Theater Academy 
of Art in Moskou. Hij exposeerde onder meer in la 
maison rouge (Parijs), Ronald Feldman Gallery (New 
York) en Poesjkinmuseum (Moskou).

pagina 13 0

sergei mironenko  Macroschema, 2005. 

Glas, hout en metaal. 110 x 176 x 8 cm 

courtesy berengo studio.

VIK MUNIZ
SÃO PAULO,  BR AZILIË ,  1961

ViK Muniz begint zijn artistieke carrière als beeld
houwer, maar richt zich gaandeweg op fotografie.  
Hij verwerkt onder andere suiker, stof, diamanten, 
ketchup, chocoladesaus en afval in zijn composities, 
die hij vervolgens fotografeert. 

Muniz studeerde advertising aan de Fundação 
Armando Álvares Penteado de São Paulo. In 1983 
verhuisde hij naar New York waar hij tot op de dag 
van vandaag woont en werkt. Tentoonstellingen  
van Muniz’ werk vonden plaats in onder meer The 
Metropolitan Museum of Art (New York), Whitney 
Museum of American Art (New York), The Menil 
Collection (Houston) en Museu de Arte Moderna 
(Rio de Janeiro). 

pagi na  9 1

vik muniz Untitled, 2010.  

Glas, hout, staal, steen, 108 x 52 cm.  

courtesy berengo studio.  

glasstress 2011.

ORLAN
SAINT-ÉTIENNE,  FR ANKRIJK ,  1947

ORLAN is performancekunstenaar en body artist.  
In de performances mesuRAGEs meet ze straten en 
gebouwen door op de grond te gaan liggen en haar 
lichaam als maateenheid te hanteren – de ORLAN
corps. In de jaren 90 ondergaat ORLAN meerdere 
malen plastische chirurgie, ze behandelt haar lichaam 
als ware het een sculptuur en modelleert delen van 
haar gezicht naar beroemde vrouwen uit de kunst
geschiedenis, waaronder Da Vinci’s Mona Lisa en 
Botticelli’s Venus.
 
Tentoonstellingen van ORLAN vonden plaats in  
het M HKA, Museum van Hedendaagse Kunst 
Antwerpen, Centre national de la Photographie 
(Parijs), Sungkok Art Museum (Seoul) en Centro  
de Fotografía (Salamanca). 

pagi na  60- 61

orlan  Miroirs Portrait-Stress of Our Society, 2009. 

5 Venetiaanse spiegels, glazen vaten, olie, Venetiaans water, 

pailletten, bloed en goud, elk 87 x 52 x 2 cm.  

courtesy berengo studio.  

foto francesco allegretto. 

glasstress 2009.

LUCY + JORGE ORTA
SUTTON COLDFIELD,  ENGEL AND,  1966 /  
ROSARIO,  ARGENTINIË ,  1953

Lucy en Jorge Orta richten zich op maatschappelijke 
vraagstukken en ecologische kwesties. Zo ontwikkel
den ze OrtaWater, een installatie waarmee ze op de 
Biënnale van Venetië in 2005 water uit het Canal Grande 
tot drinkwater zuiverden en Refuge Wear (19921998), 
een serie ‘draagbare habitatten’, zoals een tent die 
getransformeerd kan worden tot een anorak en vice 
versa. Lucy en Jorge Orta integreren diverse disciplines 
in hun projecten, van mode, schilderkunst en tekenen 
tot fotografie, video en performance.

Lucy Orta studeerde mode aan de Nottingham Trent 
University. Jorge Orta studeerde beeldende kunst en 
architectuur aan de Universidad Nacional de Rosario. 
Werk van Lucy en Jorge Orta was te zien in Museum 
Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), Natural 
History Museum (Londen), MAXXI National Museum 
of XXI Century Arts (Rome) en Parc de la Villette 
(Parijs). 

pagi na  156,  157,  158- 159

lucy + jorge orta  Arboreal, 2015.  

Glas, brons, 220 x 160 cm (diameter).  

courtesy berengo studio. 

foto pagina 158-159 bram vreugdenhil. 

glasstress gotika, 2015.

pagi na  160- 161

lucy + jorge orta  Perpetual Amazonia:  

Tree of Life, 2013.  

Glas, brons, 220 x 160 cm (diameter).  

courtesy berengo studio. 

glasstress white light | white heat, 2013

MICHEL VAN OVERBEEKE
DEN HA AG,  NEDERL AND,  194 2

Michel van Overbeeke maakt tekeningen, schilde
rijen, grafisch werk, sculpturen en installaties. 
Inspiratiebronnen zijn de oosterse filosofie, mystiek 
en literatuur.

Van Overbeeke werd opgeleid aan de grafische school 
in Amsterdam. Zijn werk was te zien in De Vishal 
(Haarlem), Pulchri (Den Haag), Landgoed Anningahof 
(Zwolle) en Galerie Helga Hofman (Haarlem).

pagi na  79

michel van overbeeke  The last supper, 1997. 

Glas, 150 x 150 x 150 cm.  

courtesy berengo studio. 

247
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MIMMO PALADINO
PADULI ,  ITALIË ,  1948

In zijn beginjaren maakt Mimmo Paladino tekeningen 
en monochrome schilderijen waarin hij gevonden 
voorwerpen verwerkt. In de jaren 80 ontwikkelt 
Paladino een allegorische figuratieve stijl waarbij hij 
zich laat inspireren door de beeldtaal van onder meer 
het christendom, de klassieke mythologie en het oude 
Egypte. Hij wordt gerekend tot de Transavanguardia 
beweging, een groep kunstenaars die eind jaren 70, 
begin jaren 80 ook wel neoexpressionisten worden 
genoemd vanwege hun gebruik van figuratie en 
symboliek. Paladino is eveneens beeldhouwer en 
graficus.

Paladino studeerde aan het Liceo Artistico in Bene
vento (19641968). Zijn werk maakte in 1982 deel uit 
van Documenta 7 in Kassel en was te zien in Städtische 
Galerie im Lenbachhaus (München), de Kunsthal 
(Rotterdam) en Centro per l’Arte Contemporanea 
Luigi Pecci (Prato).

pag i na 106,  107

mimmo paladino  Monolite, 2015.  

Gebeeldhouwd glas en rvs, 184 x 71 x 28 cm (monoliet), 

14 x 70 x 122 cm (sokkel).  

courtesy berengo studio.  

glasstress gotika, 2015.

pag i na 136

mimmo paladino  Il Rabdomante, 2013.

IJzer en glas, 198 x 70 x 30 cm (sculptuur),  

15 x 106 x 65 cm (basis).  

courtesy berengo studio.  

glasstress white light | white heat, 2013.

PENZO+FIORE
VENETIË ,  ITALIE ,  1969 /  ODERZO,  ITALIË ,  1979

Het oeuvre van Penzo+Fiore bestaat uit performances, 
installaties, video’s en fotografie. Andrea Penzo en 
Cristina Fiore werken sinds 2009 samen onder de 
naam Penzo+Fiore. Andrea Penzo werkt sinds 2002 
met glas. 

Penzo+Fiore exposeerden in Emerson Gallery 
(Berlijn), Fondazione Oderzo Cultura (Oderzo), 
Tacheles (Berlijn) en Brockspace (Londen).

pag i na 176-17 7

penzo+fiore  Black, 2013.  

Muranoglas, hout, 120 x 120 x 45 (hoogte sokkel),  

100 cm (totale hoogte).  

courtesy de kunstenaars.

JAVIER PÉREZ
BILBAO,  SPANJE,  1968

Het oeuvre van Javier Pérez omvat sculpturen, 
tekeningen, performances, video’s en foto’s. Hij 
streeft naar wat hij omschrijft als een ontmoeting 
tussen geest en vlees, zuiverheid en onzuiverheid, 
schoonheid en verschrikking, aantrekking en afsto
ting.

Pérez studeerde aan de Universidad del País Vasco  
in Bilbao en aan de École Nationale Supérieure des 
BeauxArts in Parijs. Tentoonstellingen van zijn  
werk vonden plaats in Museum of Modern and 
Contemporary Art (Straatsburg), Museo Nacional 
Centro de Reina Sofía (Madrid), Guggenheim 
Museum Bilbao en Nasher Museum of Art (Durham).

pagina 52-53 ,  55

javier pérez  Carroña, 2011.  

Kroonluchter van Muranoglas, opgezette kraaien,  

120 x 235 x 300 cm.  

collectie corning museum of glass.  

glasstress 2011, glasstress riga, 2011 en  

glasstress new york, 2012.

JAUME PLENSA
BARCELONA ,  SPANJE,  1955

Jaume Plensa is beeldhouwer. Hij werkt met uiteen
lopende materialen – marmer, staal, plastic, albast en 
brons. Een veelvoorkomend onderwerp in zijn oeuvre 
is het meisjesportret. Plensa maakt ook sculpturale 
installaties waarin hij tekst, video, licht en geluid 
verwerkt. 

Plensa studeerde aan de Llotja School of Art and 
Design en de Sant Jordi School of Fine Arts, beide in 
Barcelona. Zijn werk was te zien in onder meer Jeu de 
Paume (Parijs), Musea Nacional Centro de Arte Reina 
Sofía (Madrid), Malmö Konsthall, Nasher Sculpture 
Center (Dallas) en Fundació Joan Miró (Barcelona).

pagina 76

jaume plensa  Duna, 2015.  

Glas, 100 x 37 x 30 cm.  

particuliere collectie. 

glasstress gotika, 2015.

RECYCLE GROUP 
ANDREY BLOKHIN & 
GEORGY KUZNETSOV
KR ASNODAR ,  RUSL AND,  1987 /  
STAVROPOL ,  RUSL AND,  1985

Recycle Group reflecteert op het consumentisme en 
de toename van afval die als gevolg daarvan ontstaat. 
In hun sculpturen en installaties gebruiken ze voor
namelijk synthetische, industriële materialen zoals 
acryl, plastic en rubber.

Blokhin studeerde aan de Academy of Industrial Arts 
in Krasnodar. Kuznetsov volgde zijn opleiding aan het 
Stavropol Art College en aan de Academy of Industrial 
Art in Krasnodar. Werk van Recycle Group werd 
tentoongesteld in Richard Taittinger Gallery (New 
York), Triumph Gallery (Moskou), Saatchi Gallery 
(Londen) en Kaapelin Galleria (Helsinki).

pagi na  132

recycle group (andrey blokhin & georgy kuznetsov), 

Way, 2011.  

Glas, metaal, elektrische aandrijving, 29 x 154 x 600 cm. 

courtesy berengo studio. 

foto courtesy de kunstenaars, triumph gallery, moskou.  

ANTONIO RIELLO
MAROSTICA ,  ITALIË ,  1958

Antonio Riello is geïnteresseerd in de videogame als 
medium voor de hedendaagse kunst. In 1997 ontwerpt 
hij Italiani Brava Gente, een van de eerste keren dat in 
Europa een videogame als kunstwerk gepresenteerd 
werd. Riello’s oeuvre bestaat daarnaast uit sculpturen, 
tekeningen, foto’s en installaties.

Riello studeerde farmaceutische wetenschappen aan 
de universiteit van Padova. Hij doceert ‘videogame 
kunst’ aan de Accademia di Belle Arti di Brera en aan 
de Domus Academy, beide in Milaan. Tentoonstellin
gen van zijn werk vonden plaats in onder andere Haus 
der Kulturen der Welt (Berlijn), BALTIC (Gateshead), 
Chelsea Museum of Art (New York) en Kunsthalle 
Wien (Wenen).

pagi na  204- 205

antonio riello  Ashes to Ashes library (fragment), 2016.

Glas, as van 20 verbrande boeken (Il Pendolo di Foucault,  

Como aqua para chocolate, The Lady in the Van, Wuthering 

Heights, L’empire des signes, Die Wahlverwandtschaften,  

The Man in the High Castle, The Origins of Totalitarianism, 

Mjortvyje duši (Le Anime Morte), The Shadow Line, Austerlitz, 

The Complete Poems of Emily Dickinson, Das Parfum, 

 Jungle Tales of Tarzan, Het Achterhuis, My Family and Other 

Animals, Palamedes oft Vermoorde onnooselheyd, Sleuteloog, 

Stultitiae laus, De avonden).

Variabele afmetingen.

courtesy berengo studio. 

foto pagina 205 jørgen m. snoep.

BERNARDÍ ROIG
PALMA DE MALLORCA ,  SPANJE,  1965

Bernardí Roig maakt sculpturen en installaties. Mens
figuren, neonlicht en tlbuizen zijn hierin veelvoor
komende en terugkerende elementen. Roigs oeuvre 
bestaat daarnaast uit tekeningen, foto’s en video’s.

Werk van Roig was te zien in onder meer Claire Oliver  
Gallery (New York), Halle am Wasser (Berlijn),  
Ca’ Pesaro (Venetië) en The Phillips Collection 
(Washington, D.C.).

pagi na  99

bernardí roig  St. John’s Glass Head, 2011.  

Houten tafel, glas, fluorescerend licht, 50 x 40 x 35 cm.  

courtesy berengo studio.

foto francesco allegretto.  

glasstress 2011.

pagi na  114- 115

bernardí  roig  Il diavolo e le due teste di San Giovanni, 2011.  

IJzer, fluorescerend licht en glas, variabele afmetingen.  

courtesy berengo studio. 

foto claire oliver gallery, new york.

glasstress 2011. 

MARIA GRAZIA ROSIN
CORTINA D ’AMPEZZO,  ITALIË ,  1958

Maria Grazia Rosin is opgeleid als schilder. Met 
ingang van 1992 begint Rosin te experimenteren met 
glas. Haar werk kenmerkt zich door een contrastrijk 
kleurgebruik. In haar glassculpturen verwerkt Rosin 
bovendien video, geluid en licht.

Rosin studeerde aan het Istituto d’Arte in Cortina  
en studeerde in 1983 af aan de Accademia di Belle  
Arti in Venetië. Tentoonstellingen van haar werk 
vonden plaats in Palazzo Fortuny (Venetië),  
La Galerie Italienne (Parijs), Carnegie Museum  
of Art (Pittsburgh) en Museo Correr (Venetië).

pagi na  65

maria grazia rosin  Cosmospora 1, 1994.

Glas, 43 x 23 x 18 cm.  

courtesy berengo studio.

maria grazia rosin  Cosmospora 2, 1994.  

Glas, 46 x 23 x 20 cm.  

courtesy berengo studio.
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RUUD SCHOEMAKER
VL A ARDINGEN,  NEDERL AND,  1959

Ruud Schoemaker is schilder. Hij maakt expressieve, 
kleurrijke doeken waarin hij verwijst naar religie en 
mythologie. Schoemaker voorziet zijn schilderijen  
van zelfgemaakte lijsten.

Schoemaker studeerde aan Academie Minerva in 
Groningen. Zijn werk was te zien in Galerie Dis 
(Maastricht), Galerie Langewaal (De Waal, Texel) 
en Galerie Ann’s Art (Groningen).

pag i na 167

ruud schoemaker  Escape from a fairy tale, 1995.  

Glas, 40 x 48 x 35 cm.  

courtesy berengo studio.

WAEL SHAWKY
ALEXANDRIË ,  EGYPTE,  197 1

Wael Shawky maakt films waarin hij historische 
gebeurtenissen opnieuw opvoert en feiten en fictie 
met elkaar verweeft. Zoals in Cabaret Crusades,  
waar hij met marionetten de kruistochten vanuit het 
oogpunt van de Arabische wereld in beeld brengt. 
Shawky wil de mogelijkheid creëren om met een 
nieuwe blik naar het verleden en de toekomst te 
kijken.

Shawky studeerde beeldende kunst aan de universi
teit in Alexandrië en aan de University of Pennsylvania 
in Philadelphia. Werk van Shawky was te zien in  
KW Institute for Contemporary Art (Berlijn),  
Serpentine Gallery (Londen), Walker Art Gallery 
(Liverpool) en maakte in 2012 deel uit van 
dOCUMENTA (13) in Kassel.

pag i na 48-49,  5 1

wael shawky  Cabaret Crusades, The Secrets of Karbala, 

20142015.

Mixed media, 60 cm hoog.  

courtesy berengo studio.  

glasstress gotika, 2015.

SHAN SHAN SHENG
SHANGHAI ,  CHINA ,  1957

Shan Shan Sheng schildert. Haar doeken kenmerken 
zich door een fel kleurgebruik en landschappelijke 
motieven. Sheng maakt eveneens sculpturen van glas 
en werk voor de openbare ruimte.

Sheng studeerde kunst aan het Shanghai College of 
Drama. Ze vervolgde haar studie beeldende kunst in 
de Verenigde Staten aan het Mount Holyoke College 
in South Hadley en aan de University of Massachusetts 
in Amherst. Sheng was twee jaar lang artist in 
residence aan de Harvard University. Werk van  
Sheng maakte in 2010 deel uit van de wereldtentoon
stelling in Shanghai en was in 2009 te zien tijdens de 
53ste Biënnale van Venetië.

pagina 103

shan shan sheng  Abacus Western Zhou Dynasty,  

bc 1046-bc 771, 2007.  

Venetiaans handgeblazen glas, rvs en hout,  

450 x 230 x 100 cm.  

courtesy berengo studio. 

ANATOLY SHURAVLEV
MOSKOU,  RUSL AND,  1963

Het vroege werk van Anatoly Shuravlev kenmerkt zich 
door een interesse in de semiotiek – kan een teken 
samenvallen met zijn betekenis? Vanaf de jaren 90 
maakt Shuravlev niet alleen installaties, schilderijen 
en objecten, maar werkt hij ook met fotografie. 

Werk van Shuravlev maakte deel uit van tentoonstel
lingen in onder meer Galerie Urs Meile (Beijing), 
Gallery Marina Goncharenko (Moskou), Neuer 
Berliner Kunstverein en Gary Tatinsian Gallery (New 
York).

pagina 190-19 1

anatoly shuravlev  Viewing Deception, 2011.  

Glazen lenzen, rvs, kabels, 25, 30, 35 cm (diameter).  

courtesy berengo studio.  

glasstress 2011.

STUDIO DRIFT 
RALPH NAUTA &  
LONNEKE GORDIJN
SWINDON,  ENGEL AND,  1978 /  
ALKMA AR ,  NEDERL AND,  1980

In het werk van Studio Drift speelt de relatie tussen 
natuur, technologie en de mensheid een belangrijke 
rol. Ze streven naar een kruisbestuiving van geavan
ceerde techniek, esthetiek en ideeën over de toekomst. 
Studio Drift werkt vaak samen met wetenschappers, 
universitaire vakgroepen, ingenieurs en programmeurs. 

Gordijn en Nauta studeerden in 2005 af aan Design 
Academy Eindhoven. In 2007 richtten ze Studio Drift 
op. Hun werk maakte deel uit van tentoonstellingen  
in onder andere de Beurs van Berlage (Amsterdam), 
Carpenters Workshop Gallery (New York), Victoria 
and Albert Museum (Londen) en het Van Abbe
museum (Eindhoven).

pagi na  147 

studio drift  In 20 Steps, 2015.  

Borosilicaat glas, brons, staalkabel, motoren, aluminium, staal, 

400 x 300 x 1200 cm.  

courtesy pace gallery. 

foto juuke schoorl. 

glasstress gotika, 2015.

LINO TAGLIAPIETRA
MUR ANO,  VENETIË ,  ITALIË ,  1934

Lino Tagliapietra is glasblazer en kunstenaar. 
Tagliapietra leert op twaalfjarige leeftijd het ambacht 
van Archimede Seguso – om vervolgens zelf meester 
glasblazer – maestro – te worden. Hij is een meester  
in de reticellotechniek.

Tagliapietra doceerde aan de Pilchuck Glass School  
in Seattle en ontving in 2011 een honory degree van  
de Ohio State University. Tentoonstellingen van 
Tagliapietra’s werk waren te zien in onder meer The 
Metropolitan Museum of Art (New York), Museum 
Boijmans Van Beuningen (Rotterdam), Palazzo Grassi 
(Venetië) en Victoria and Albert Museum (Londen).  

pagi na  46- 47 

lino tagliapietra  Attesa, 2009.  

Geblazen battutoglas, 45 x 200 x 200 cm.  

courtesy de kunstenaar.  

glasstress 2009.

PASCALE MARTHINE TAYOU
NKONGSAMBA ,  K AMEROEN,  1966

Pascale Marthine Tayou maakt sculpturen en installa
ties. Hij zoekt naar de overeenkomsten en verschillen 
tussen de culturen en gemeenschappen waarin hij 
woonachtig en werkzaam is. 

Tayou studeerde rechten in Douala (Kameroen).  
Als kunstenaar is hij autodidact. Tayou had exposities 
in onder meer Palais de Tokyo (Parijs), BOZAR 
(Brussel), Neue Nationalgalerie (Berlijn) en Malmö 
Konsthall. 

pagi na  7 7 

pascale marthine tayou  Colonne Coloniale, 2015.  

Glas, 210 x 160 cm.  

courtesy berengo studio.  

glasstress gotika, 2015.

LOLITA TIMOFEEVA
RIGA ,  LETL AND,  1964

Lolita Timofeeva maakt sculpturen, schilderijen, 
tekeningen, video’s en installaties. Mythologische en 
fantasiefiguren komen veelvuldig voor in haar werk.

Timofeeva studeerde design aan het Technical 
Institute in Riga en vervolgde haar studie aan de 
Academy of Design in Sint Petersburg en Moskou. 
Timofeeva’s werk was te zien in Museum Het Paleis 
(Den Haag), Latvia Museum of Foreign Art (Riga)  
en Museo Internazionale delle Ceramiche (Faenza). 
Timofeeva representeerde Letland in 1997 tijdens de 
47ste Biënnale van Venetië. 

pagi na  198 

lolita timofeeva  Menace d’amour, 1997.  

Glas, 45 x 38 x 23 cm.  

courtesy berengo studio. 

pagi na  199 

lolita timofeeva  Circuit renovable, 1997.  

Glas, staal, 41 x 35 x 15 cm.  

courtesy berengo studio. 
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ELMAR TRENKWALDER
WEISSENBACH AM LECH,  OOSTENRIJK ,  1959

Het oeuvre van Elmar Trenkwalder bestaat uit 
tekeningen en sculpturen. In beide disciplines 
vermengt hij architectonische en erotische vormen 
met elkaar – er zijn onder meer zuilen in te ontdekken 
die fallisch aandoen. Trenkwalders werk kenmerkt 
zich door een rijkdom aan ornamenten en details. 

Trenkwalder studeerde aan de Akademie der  
bildenden Künste in Wenen (19781982). Werk van 
Trenkwalder was te zien in onder andere Galerie 
Bernard Jordan (Parijs), Museum Boijmans Van 
Beuningen (Rotterdam), Musée du Louvre (Parijs)  
en het Stedelijk Museum Schiedam.

pag i na 192,  193 

elmar trenkwalder  Tre 2015 wve 298, 2015.  

Glas, 225 x 102 x 76 cm.  

glasstress gotika, 2015.

GAVIN TURK
GUILDFORD,  ENGEL AND,  1967

Gavin Turk maakt sculpturen en installaties. Auteur
schap, authenticiteit, beeldvorming en imago zijn 
thema’s in zijn werk. Turk refereert aan de kunst
historische nalatenschap van de twintigste eeuw.  
Hij verwijst even gemakkelijk naar René Margritte’s 
Ceci n’est pas une pipe door een schilderij met de 
letter ‘l’ de titel Ceci n’est pas un l (2008) mee te 
geven, als naar de readymades van Marcel Duchamp 
door een gesigneerd biscuitje met een hap eruit als 
kunstwerk te presenteren (Rich Tea Biscuit (2006)).

Turk studeerde aan het Royal College of Art in 
Londen. Samen met onder andere Damien Hirst en 
Tracey Emin wordt hij gerekend tot de Young British 
Artists (YBAs). Turks werk was te zien in onder meer 
Saatchi Gallery (Londen), GEM (Den Haag), Tate 
Modern (Londen) en Whitechapel Gallery (Londen). 

pag i na 86-87 

gavin turk  This is not a pipe, 2013.  

Glas, 16 x 126 x 82 cm.  

courtesy david nolan gallery, new york,  

de verenigde staten.  

glasstress white light | white heat, 2013.

BERTIL VALLIEN
STOCKHOLM,  ZWEDEN,  1938

Bertil Vallien begint zijn loopbaan als keramist en is 
vandaag de dag een van de meest bekende Europese 
glaskunstenaars. Sinds 1963 is hij verbonden aan de 
glasblazerij Kosta Boda in zijn geboorteland Zweden. 
Vallien is bekend vanwege zijn ‘in zand gegoten glas’, 
een door hem ontwikkelde techniek waarbij het glas 
gegoten wordt in een mal van zand. 

Vallien studeerde keramiek aan de Konstfack School 
of Arts, Crafts and Design in Stockholm. Zijn werk 
bevindt zich in de collecties van onder meer Corning 
Museum of Glass (VS), Victoria and Albert Museum 
(Londen), Staatsmuseum de Hermitage (Moskou) en 
The Metropolitan Museum of Art (New York).

pagina 178-179 

bertil vallien  Resting Head, 2009. 

In zand gegoten glas, 23 x 28 x 38 cm.  

courtesy de kunstenaar.  

foto anders qwarnström.

pagina 18 1 

bertil vallien  Hidden, 1987.  

In zand gegoten glas, 10,5 x 15,5 x 65 cm. 

courtesy de kunstenaar. 

KOEN VANMECHELEN
SINT-TRUIDEN,  BELGIË ,  1965

Conceptueel kunstenaar Koen Vanmechelen houdt 
zich bezig met bioculturele diversiteit en identiteit.  
De kip en het ei zijn motieven in zijn werk. Met het 
Cosmopolitan Chicken Project kruist Vanmechelen 
nationale kippenrassen tot kosmopolitische kippen. 
De kip staat voor Vanmechelen symbool voor la 
condition humaine. Het oeuvre van Vanmechelen 
bestaat uit schilderijen, tekeningen, fotografie, video, 
installaties en sculpturen. 

Werk van Vanmechelen was te zien in onder meer 
Poesjkinmuseum (Moskou), Museum Kunstpalast 
(Düsseldorf), The National Gallery (Londen) en  
z33 (Hasselt) en was bovendien in 2012 te zien op 
Manifesta 9 in Genk en dOCUMENTA (13) in Kassel.

pagina 66-67

koen vanmechelen  Artificial Crossbreeding – C.C.P., 2015. 

Opgezette pauw, keramische schedel en glas,  45 x 125 x 40 cm. 
courtesy de kunstenaar.  

foto stoffel hias.

pagi na  10 0- 101

koen vanmechelen  The Walking Egg, 1998.  

Glas en metaal, 70 x 156 x 58 cm.  

courtesy berengo studio.

glasstress gotika, 2015.

pagi na  126- 127

koen vanmechelen  Instead of Sleeping – C.C.P., 2012  

en Egg Cord, 2008.  

Glas en rvs, bed, glas (nargile), variabele afmetingen.  

courtesy berengo studio.  

pagi na  148

koen vanmechelen  Domesticated Giant – C.C.P., 2015. 

Brons, glas, 55 x 178 x 86 cm, 40 x 174 x 87 cm. 

courtesy de kunstenaar.

pagi na  149

koen vanmechelen  AWAKENER/LIFEBANK, 20092016.  

Mixed media, variabele afmetingen, work in progress. 

in opdracht van dordtyart. 

courtesy de kunstenaar.

JOANA VASCONCELOS
PARIJS,  FR ANKRIJK ,  197 1

Joana Vasconcelos maakt sculpturen en installaties 
waarbij ze de alledaagse realiteit en reeds bestaande 
voorwerpen in een ander licht plaatst. 

Vasconcelos studeerde aan Ar.Co, centro de arte & 
comunicação visual in Lissabon. Tentoonstellingen 
van haar werk waren te zien in Istanbul Modern, 
Palácio Nacional da Ajuda (Lissabon), Manchester  
Art Gallery en Tel Aviv Museum of Art.

pagi na  13 1 

joana vasconcelos  Babylon, 2013. 

Glas en textiel, 400 x 100 x 100 cm.  

courtesy berengo studio.  

glasstress gotika, 2015.

PETER VINK
DE BILT,  NEDERL AND,  1974

Peter Vink werkt site specific. Hij kijkt naar de 
karakteristieken van een ruimte of omgeving en 
benadrukt deze vervolgens in zijn installaties. Op  
deze manier laat hij de toeschouwer op een nieuwe 
manier ervaren wat reeds aanwezig is. 

Vink studeerde audiovisueel aan de Gerrit Rietveld 
Academie in Amsterdam (19972001). Hij ontwikkelde 
site specificinstallaties voor onder meer CBK 
Amsterdam, M21, 21st Century Minsheng Art Museum 
(Shanghai), TU/Eindhoven, Landgoed Zonnestraal 
(Hilversum) en op diverse plekken in de openbare 
ruimte.

pagi na  15 1 
peter vink  schets Landtong Werf van Hippos, 2016.  

in opdracht van dordtyart.  

courtesy de kunstenaar.

GINY VOS
ROTTERDAM,  NEDERL AND,  1959

Giny Vos maakt voornamelijk werk voor de openbare 
ruimte. De omgeving speelt een belangrijke rol: Vos 
wil naar eigen zeggen een nieuwe situatie creëren 
zonder het bestaande aan het zicht te onttrekken. Vos 
maakt voor haar werk vaak gebruik van beweging, 
licht en digitale displays.
 
Vos volgde een opleiding aan de Gerrit Rietveld 
Academie (19851988) en aan de Rijksakademie van 
beeldende kunsten (19881990), beide in Amsterdam. 
Werk van Vos maakt deel uit van de ‘gevels’ van 
LantarenVenster (Rotterdam), Museum Naturalis 
(Leiden) en de Kromhout Kazerne (Utrecht) en is te 
zien in de openbare ruimte zoals op het stationsplein in 
Apeldoorn en de Nieuwezijds Armsteeg in Amsterdam. 

pagi na  145 

giny vos  werk in uitvoering Shaman, 2016.  

in opdracht van dordtyart.  

courtesy de kunstenaar.
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FRED WILSON
NEW YORK ,  VERENIGDE STATEN,  1954

Conceptueel kunstenaar Fred Wilson maakt nieuwe 
arrangementen met voorwerpen en kunstwerken uit 
de collecties van musea. Op deze manier maakt hij 
zichtbaar wat wel bestaat, maar vaak niet te zien is of 
getoond wordt. Wilson bevraagt hoe curatoren onze 
ideeën over artistieke waarde en historische waarheid 
vormen en welke vooroordelen culturele instellingen 
uitdragen.

Wilson studeerde aan de State University of New 
York. In 2003 vertegenwoordigde hij de Verenigde 
Staten op de Biënnale van Venetië. Werk van Wilson 
was te zien in onder andere Metro Pictures Gallery 
(New York), Santa Monica Museum of Art (Los 
Angeles), Blaffer Art Museum (Houston) en Studio 
Museum of Harlem (New York).

pag i na 56,  57

fred wilson  Iago’s Mirror, 2009.  

Glas, 200 x 130 x 20 cm.  

collectie toledo museum of art.  

foto francesco allegretto. 

glasstress beirut, 2012 en glasstress riga, 2011.

ERWIN WURM
BRUCK AN DER MUR ,  OOSTENRIJK ,  1954

Erwin Wurm is beeldhouwer en werkt eveneens met 
video, performance en fotografie. Sinds eind jaren 80 
maakt Wurm One Minute Sculptures waarbij hij 
zichzelf of iemand anders vraagt om een bepaalde 
actie uit te voeren of iets te doen met een alledaags 
object. In zijn werk zijn massa en volume terug
kerende elementen. Wurm maakt onder andere 
smalle, dikke en omgekeerde versies van objecten 
die we kennen uit onze directe omgeving – auto’s, 
huizen, spiegels en boten. 

Wurm studeerde kunstgeschiedenis en Germaanse 
taal en cultuur aan de universiteit van Graz (Oosten
rijk) en kunst aan de Universität Mozarteum in 
Salzburg en de University of Applied Art and Acade
my of Fine Art in Wenen. Werk van Wurm werd 
tentoongesteld in onder meer Berlinische Galerie, 
Galerie Thaddaeus Ropac (Parijs), Lehmann Maupin 
Gallery (New York) en het Middelheimmuseum 
(Antwerpen).
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erwin wurm  Venezian Narrow, 2015.  

Glas, 140 x 30 cm.  

courtesy berengo studio. 

foto francesco allegretto.  

glasstress gotika, 2015.
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