RESTLESS INFINITY
DE ONRUST VAN DE ONBEGRENSDHEID

In contrast to architectural structures, my glass objects have no function
apart from a visual one. However, my sculptures do tell a story, and they
start with a concept, like no building could. With my objects I want to
build a bridge between architecture and sculpture. My objects show that
architecture is the demarcation of space.

Mijn glasobjecten hebben, in tegenstelling tot architectonische
bouwwerken geen enkele functie, buiten een visuele. Maar mijn
sculpturen vertellen wel een verhaal, en gaan uit van een concept,
zoals geen gebouw zou kunnen. Met mijn objecten wil ik een brug
slaan tussen architectuur en sculptuur. Mijn objecten laten zien dat
architectuur het afbakenen van ruimte is.

TEKENS VAN DE TIJD

Mijn glasobjecten zijn
architectonische werken

WERKEN MET RUIMTE
IN KUNST EN ARCHITECTUUR

Met mijn glasobjecten wil ik een brug slaan tussen architectuur en sculptuur.
Natuurlijk, er bestaan grenzen tussen beide disciplines: architectuur is gebonden aan een opdrachtgever,
moet zich houden aan de wetten van een gebouwde structuur en is vaak pragmatischer van aard.
Architectuur kan geen fictie zijn, kunst wel. Mijn glasobjecten hebben bovendien, in tegenstelling
tot architectonische bouwwerken, enkel een visuele functie. Maar ze vertellen wel een verhaal en zijn
conceptueel zoals geen gebouw zou kunnen zijn. Als architect creëer je ruimte met behulp van glazen
wanden en gevels. Mijn glazen objecten creëren alleen ruimte in figuurlijke zin. Ze zijn een metafoor van
de letterlijke ruimtebeleving waarin architectuur voorziet.

ZOEKEN NAAR DE JUISTE VORM

Han de Kluijver (Sliedrecht, Holland, 1950)
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Toch zijn er meer raakvlakken dan verschillen. Zo doorlopen kunstenaars net als architecten een creatief
proces, gebruiken zij licht en ruimte, prikkelen ze de zintuigen en dagen zij met hun ontwerpen uit tot
reflectie en interactie. Het ontwerpproces is zowel in de architectuur als in de kunsten hetzelfde. Ontwerpen
vraagt om een specifieke attitude en een bepaalde bezetenheid. Wie zich die houding eenmaal heeft eigen
gemaakt kan zowel objecten ontwerpen als gebouwen of zelfs een deel van een stad. Het lange proces
van ontwerp tot realisatie van een bouwwerk en de vele mogelijkheden bij de toepassing van glas in de
architectuur waren voor mij redenen om zelf met glas te gaan werken. Ik wilde in eerste instantie vooral
vormstudies doen die ik in de architectuur zou kunnen extrapoleren.
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My glass objects
are architectural works

Muze’um L, Roeselare, BE
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VOORBIJ DE HERINNERING
Past memory
2200 x 450 x 250 mm

9

SIGNS OF TIME
CREATING SPACE
IN ART AND ARCHITECTURE

With my glass objects I aim to build a bridge between architecture and sculpture. Of course, there are
boundaries between both disciplines: architecture is bound to the wishes of a client, must adhere to the laws
of a built structure and is often more pragmatic in nature. Architecture cannot be fiction, whereas art can.
My glass objects only have a visual function, in contrast to architectural structures. But they do tell a story
and are conceptual in a way no building could be. As an architect you create space with the help of glass
walls and facades. My glass objects only create space in a figurative sense. They are a metaphor for the literal
space that architecture provides.

SEARCHING THE RIGHT FORM

Yet, there are more similarities than differences. Like architects, artists go through a creative process,
they use light and space, stimulate the senses and challenge you to reflect and interact with their designs.
The design process is similar in both architecture and the arts. Designing requires a specific attitude and a
certain obsession. Once you have mastered that attitude, you can design objects as well as buildings or even
parts of a city. The long process from design of a building to realisation and the many possibilities that glass
offers in architecture, were reasons for me to start working with glass. At first, I was mostly interested in form
studies that I could extrapolate in architecture.
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Met Lino Tagliapietra bij
Etienne Galery, Oisterwijk
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GETORMENTEERDE ZIEL
Tormented soul
924 x 148 x 240 mm
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In de architectuur wordt glas toegepast om licht in een
gebouw toe te laten, de omgeving van een gebouw
te weerspiegelen, de illusie van ruimte te creëren en
ruimtes visueel te verbinden. Door die ene bijzondere
eigenschap van glas, de transparantie, ontstaat de
mogelijkheid om met dit materiaal architectonische
ruimtes te creëren, ook in kunst.
Le Corbusier schreef eens: “De sleutel is licht, en licht
verheldert vormen en vormen hebben emotionele
kracht.” Licht en schaduw zijn de sleutels om
architectuur te beleven en om een unieke serene sfeer
te creëren. Dit streef ik ook na in mijn glassculpturen.
Architectuur is een uiting van onze cultuur en
samenleving en (op zijn best) een visionaire kijk op de
toekomst.

3e prijs - Process Glass Design
Innovation Competition 2018, Hejian, China
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DE POËZIE VAN DE RUIMTE
Poetry of space
924 x 148 x 240 mm

15

Collectie Glasmuseum Lette, Coesfeld, Germany
Met Frans Panman
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DE NEVELEN VAN
HET VERLEDEN IN HET HEDEN
The mists of the past into present
924 x 148 x 240 mm
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In architecture, glass is used to let light enter a building,
to reflect the surroundings, to create the illusion of
space and to visually connect spaces. The one special
characteristic of glass, its transparency, creates the
possibility of architectural space, also in art.
Le Corbusier once wrote: “Light is the key, and light
reveals shapes, and shapes have emotional power.”
Light and shadow are the key to experiencing
architecture and to creating a unique serenity.
This is what I strive for in my glass sculptures as well.
Architecture is an expression of our society and culture,
and (at best) a vision of the future.
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DE KRACHT VAN DE HERINNERING
The power of memory
924 x 148 x 240 mm
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Tussen het tekenen naar de verbeelding
en het tekenen naar de waarneming
ligt een universum. Tekenen is het
gereedschap bij het zoeken naar goede
verhoudingen, het visualiseren van
ruimtes of objecten of het vastleggen van
observaties. Naarmate de tijd vordert,
gaan verbeelding en waarneming door
elkaar lopen en wordt tekening letterlijk
ontwerp.

20

GEGIJZELD DOOR ZICHZELF
Hold yourself hostage
924 X 148 x 240 mm
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Kunst en architectuur kunnen elkaar
versterken en beïnvloeden. Uitstapjes
naar andere disciplines kunnen de
creativiteit en vernieuwing stimuleren,
uitdagen om met nieuwe materialen
te werken, en de technische kennis
verstevigen.

NCAD Ireland Glass Biennale 2019, Dublin, Ireland
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TEKENS VAN DE TIJD
Signs of time
924 x 148 x 240 mm
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VAARWEL STERFELIJKHEID
Farewell mortality
924 x 148 x 240 mm

International Biennale of Glass 2019
National Art Gallery, Sofia, Bulgaria
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DE ONDERKOELDE VLOEISTOF
The supercooled liquid
520 x 180 x 110 mm

DE VERGLAASDE WERELD
The vitrified world
924 x 148 x 240 mm
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Geweldig om betekenis
te geven aan iets,
waardoor het meer is dan
alleen materie en vorm.

26

DE KUNST VAN HET ONTDOOIEN
The art of defrosting
924 x 148 x 240 mm

MAGIE VAN DE
VERGANKELIJKE GLORIE
The Magic of Transient Glory
924 x 148 x 240 mm
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Art and architecture can strengthen
and influence each other. Outings to
other disciplines can stimulate your
creativity and innovation, introduce
you to new materials, and improve
your technical knowledge.

Alena Brychtová

28

VERANKERDE BEWEGING
Anchored movement
1400 x 400 x 250 mm
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There’s a world of difference
between drawing from observation
and drawing from imagination.
Drawing is the necessary tool in
seeking proportions, visualising
space and objects, or documenting
observations. As time passes,
imagination and observation start to
blur and drawing becomes design.
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DE SCHEPPING DIE
ZICHZELF HERSCHIEP
The creation that created itself
1400 x 400 x 250 mm
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Art is not consumption. Art creates a moment between seeing and
understanding, between alienation and appropriation, a moment of
hesitation, a question mark amidst a torrent of images. And it’s only in
this interval that our thinking no longer reproduces established opinions,
but produces new thoughts.
Kunst is geen consumptie, maar schept, als het goed is, een interval
tussen zien en begrijpen en tussen vervreemding en toe-eigening.
Een moment van hapering, kortom, omdat er te midden van de
stortvloed aan beelden ineens een vraagteken wordt opgeworpen
dat ons aan het denken zet. Het is alleen in dit tussen, dat het denken
niet langer reeds gevestigde meningen reproduceert, maar nieuwe
gedachten voort kan brengen.
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HET BEWAREN VAN
HET VERLIES
Save the loss
600 x 300 x 200 mm
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OMWENTELINGEN
Revolutions
250 x 300 x 200 mm

VOL-LEDIG
Full-Empty
250 x 800 x 400 mm
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HET STOFFELIJK OVERSCHOT VAN EEN IDEE
The mortal remains of an idea
350 x 200 x 250 mm

MESOCOSM IV
Mesocosm IV
450 x 250 x 220 mm
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WISSELENDE PERSPECTIEVEN
Changing perspectives
600 x 300 x 200 mm

FANTASIE VAN DE
ONGEVULDE RUIMTE
Fantasy of the unfilled space
600 x 350 x 200 mm
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It is wonderful to be able to assign
meaning, to create something more
than just material and form.
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GEDOEMD TOT
KWETSBAARHEID
Fated fragility
600 x 400 x 150 mm
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Mijn kunst begint met de idee en het
intuïtief zoeken naar de juiste vormen.
Na talloze schetsen vormt zich een
beeld dat in een model van industrieel
hardschuim kan worden vastgelegd. Net
als in de architectuur zijn er tijdens het
vervaardigen van dat model dus nog
allerlei veranderingen en verbeteringen
aan het ontwerp mogelijk. Van het
definitieve model wordt een gipsen mal
gemaakt, en met het gieten neemt het
glas vorm en structuur van de mal over.
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DE ONZICHTBARE KRACHT
The invisible power
600 x 300 x 250 mm

Het gegoten glasobject is,
net als een architectonische
schepping, een onveranderlijk
massief in de ruimte. In de
architectuur hebben wanden
dezelfde functie als de mal van
het glazen object, namelijk het
omhullen en afscheiden van
ruimtes in de grotere, natuurlijke
ruimte. Voor mij is glas een
metafoor voor het leven; fragiel,
niet altijd transparant, soms
gekleurd en vaak betoverend.

NON ZONDER ROEPING
Nun without vocation
300 x 150 x 100 mm
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My artwork also starts with an idea and an
intuitive search for form. From numerous
sketches, an idea arises that is turned
into a model of industrial hard foam.
The model is changed or fine-tuned and
made into a plaster mould. The mould
encapsulates and distinguishes space
within a bigger, natural space.
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VERBORGEN WERELD
Hidden world
350 x 200 x 200 mm

The casted glass takes the form
and structure of the mould.
The resulting glass object is,
like an architectural creation,
a solid form in space. To me,
glass is a metaphor for life;
fragile, not always transparent,
sometimes clouded and often
mesmerizing.

DE GIFT VAN HET LICHT
The gift of light
250 x 200 x 200 mm
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ONHERROEPELIJKHEID
Irrevocability
300 x 150 x 80 mm

GELOGEN WAARHEDEN
Lied truth
250 x 150 x 80 mm
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THE UTOPIA OF IMAGINATION

UTOPIE VAN DE VERBEELDING

Farewell mortality.
Creating and keeping myths,
to lend meaning to an object.

Vaarwel sterfelijkheid.
Het scheppen en bewaren van mythen,
die het object zeggingskracht verleent.

Always seeking to deal with reality.

Maar altijd op zoek naar een omgang
met de werkelijkheid.

To interpret, accentuate, or nuance reality,
instead of simply reproducing or imitating it.
Sometimes blurring, causing confusion,
producing a feeling that is incomprehensible
and will never truly be.
But that touches, because it requires.

Interpreteren, accentueren of nuanceren
in plaats van de werkelijkheid eenvoudig
te reproduceren of te imiteren.
Soms vertroebelen, verwarring stichten,
iets laten voelen wat niet begrijpelijk is
en dat nooit helemaal zal worden.
Maar dat wel raakt, omdat het verlangt.
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BLURRING BORDERS AND FREEDOMS
Causing confusion, causing trouble,
let them feel what is unimportant and never real.
Let every thing of beauty, flow bountifully,
let it grow and blossom free and wild.
Der Kunstpreis der Stadt Munster voor GEMUMMIFICEERDE
LEEGTE (Mumifizierte Leere) Jury: “Hier ist es die glatte, makellose Oberfläche, die Transparenz, die das Objekt auszeichnet.
Massive Blöcke umschließen rhythmisch die Leere, die selbst
zum Objekt erhoben, geschützt, erhalten und bewahrt wird. Es ist
eine technisch anspruchsvolle und handwerklich herausragende
Arbeit.” Munster, Germany, augustus 2019

Like the broad, slow-moving river,
Its movement unseen but suspected
the drinking willows, the useless dikes,
a stonecold city on its banks.
Let the arts grow, let beauty blossom,
let it enrich our world and let us wonder.
VERVAGENDE GRENZEN EN VRIJHEDEN
Verwarring stichtend, vertroebelend,
laten voelen wat niet belangrijk is
en dat helemaal nooit zal worden.
Laat alles wat mooi is, maar grenzeloos vloeien
om vrij en veerkrachtig te groeien en bloeien.
Zoals de brede, trage rivieren,
de bewegingen die je niet ziet maar vermoedt,
de drinkende wilgen, de zinloze dijken,
een doodstille stad aan de oever.

Frans Panman
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Laat kunsten maar groeien
en schoonheid ontbloeien,
de wereld verrijken, dat wij ze bekijken.
GEMUMMIFICEERDE LEEGTE
Mummified emptiness
2200 x 400 x 250 mm
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When dusk creeps round
on feet of satin
the land fades, dissolves into grey,
I open up, my principle is freedom
But know that I determine history
I change and rewrite, I compose the whole
That, too, fades.
It grows away, fades to nothing.
Als de schemer rondsluipt
op voeten van satijn,
het land vervloeit, oplost in grijs,
Stel ik mij open, mijn principe is vrijheid
Maar besef dat ik de geschiedenis bepaal
Ik verander en herschrijf, ik maak het geheel
Maar dat gaat ook voorbij.
Het groeit weg, sterft uit.

Opbouw tentoonstelling Fondazione Berengo, Murano
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Radovan Brychta

VOORBIJE TIJDEN
Past times
2200 x 400 x 250 mm
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Nový Bor
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ADEM VAN DE TIJD
Breath of time
250 x 150 x 100 mm

HERINNERING AAN HET EEUWIGE HEDEN
Memory of eternal life
250 x 150 x 100 mm
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GLORIFYING VICTIMHOOD
Show your wounds and you will heal.
Nothing bad will happen to us during life,
because we play the lead role.
Life follows our story.
But sometimes, the body ignores
the demands of the mind.
SLACHTOFFER VERHEERLIJKING
Wie zijn wonden toont zal genezen.
In ons leven kan niets ernstigs gebeuren,
omdat we er de hoofdrol in spelen.
Het leven voegt zich keurig naar ons verhaal.
Maar soms gehoorzaamt het lichaam niet
aan de eisen van de geest.

Met Radovan Brychta
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BINNEN AARDE
Inner earth
300 x 200 x 80 mm
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WINNERS WHO DON’T WIN
Visible signs of the past,
metaphors of human life.
They symbolise the unpredictable,
the fateful, the perishable.
They warn of what is to come:
the inescapable demise,
but also remind us of the beauty and
grandeur that once was.
WINNAARS DIE NIET WINNEN
Zichtbare tekens van het verleden,
metaforen voor het menselijke leven.
Ze symboliseren het onvoorspelbare,
het noodlottige, maar ook het vergankelijke.
Ze zijn in zekere zin een waarschuwing
voor wat de mens te wachten staat:
de onherroepelijke aftakeling,
maar ook een tastbare herinnering van de
schoonheid en grandeur die eens was.
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HET HUIS VAN DE
VERLOREN VERWACHTINGEN
House of lost expectations
400 x 200 x 200 mm
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A cog in the machine of time and place.
Stones hide in small places of great beauty
and are unseen
by constantly busy inhabitants.
They tell us stories
of a passing time,
of ambition and failure,
of love and joy,
of hope and disappointment.
Een radertje in de machine van tijd en plaats.
De stenen houden zich verscholen
in kleine plaatsen van grote schoonheid
en worden niet gezien
door de constant bezige inwoners.
Ze vertellen ons verhalen
van de passerende tijd,
van ambitie en mislukking,
van liefde en vreugde,
van hoop en teleurstelling.

Souss-Massa-Daraâ, Agdz
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DE EROSIE VAN DE RUIMTE
The erosion of space
150 x 93 x 57 mm
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detail HOOPVOL VERDWAALD
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HOOPVOL VERDWAALD
Hopefully lost
800 x 1200 x 150 mm

UITGESTELDE
STERFELIJKHEID
Delayed mortality
200 x 80 x 50 mm
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DE GESCHIEDENIS VAN DE EEUWIGHEID
The history of eternity
800 x 1200 x 150 mm

VOORTGAANDE VERBIJSTERING
Continuing bewilderment
200 x 80 x 50 mm

OMHULDE STAD
Enveloped city
150 x 90 x 50 mm
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After completing the Academy of Fine Arts in the mid-seventies, I started
studying architecture and urban design. In 1983 I started my own firm
HDK Architects bna bni bnsp. Today, someone else manages the office.
I still consider myself more an architect than an artist, but in reality
the two disciplines reinforce each other. Trips to other disciplines can
stimulate creativity and innovation, challenge you to work with new
materials, and strengthen your technical knowledge. As an architect I am
driven by freedom, yet the profession is strongly bound by rules.
In art I find that freedom. Han de Kluijver (Sliedrecht, Holland, 1950)
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Na het afronden van de Akademie van Beeldende Kunst halverwege de
jaren zeventig, ben ik architectuur en stedenbouw gaan studeren.
In 1983 startte ik mijn eigen bureau HDK architecten bna bni bnsp.
Inmiddels is de leiding van het bureau door iemand anders
overgenomen. Ik voel mij meer architect dan kunstenaar, maar in
werkelijkheid versterken de twee disciplines elkaar. Uitstapjes naar
andere disciplines kunnen de creativiteit en vernieuwing stimuleren,
uitdagen om met nieuwe materialen te werken, en de technische kennis
verstevigen. Als architect voel ik me gedreven door vrijheid, terwijl het
een sterk aan regels gebonden vak is. In kunst vind ik die vrijheid.
Han de Kluijver (Sliedrecht, Holland, 1950)
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Believe in the promise of the material
Geloof in de beloften van het materiaal

Han de Kluijver (Sliedrecht, Holland, 1950)
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