PERSBERICHT
Herfsttentoonstelling van het Kunstfort bij Vijfhuizen
LICHTJAREN – lichtinstallaties en sculpturen
4 oktober t/m 6 december 2015 te zien in het Kunstfort bij Vijfhuizen
__________________________________________________________________
Buiten is het donker en binnen is het LICHTJAREN
De opening van LICHTJAREN afgelopen stralende zondag, 4 oktober, werd zeer goed bezocht. Ruim
tweehonderd bezoekers waadden door het kunstlicht dat het Fort tot en met 6 december van
binnenuit verlicht. Spectaculair was de licht- en geluidperformance van Het Electromagnetisch
Veldorkest waarbij het opzetten van een zonnebril niet overbodig was.
LICHTJAREN toont een dwarsdoorsnede van lichtinstallaties en sculpturen vanaf de jaren ’60 van de
20ste eeuw tot nu. Zo vindt kunstenaar Willem Marijs in zijn titelloze werk uit 1966 poëzie in
ordinaire tl-buizen en zijn de Domestic Totems (2014) van Eun Kyoung Hwang bedoeld als
richtingaanwijzers naar een staat van Zen – het was haar Rietveld Academie eindexamenwerk. Sinds
de jaren ’60 zijn er velen soorten licht en lichtdragers bij gekomen, denk aan led- en laserlicht en de
veelheid aan nieuwe digitale mogelijkheden. Lichtkunst is een eindeloos interessant genre dat nog
vol in ontwikkeling is.
24 oktober tijdens De Nacht van de Nacht een speciaal programma met live muziek en voordracht.
LICHTJAREN
Curatoren: Loes Diephuis en John Prop (Stichting Polderlicht)
Met werk van: Mariska de Groot | Jozef van der Horst | Eun Kyoung Hwang | Albert In 't Veld | Peter
F. van Loon | Willem Marijs | François Morellet | Matthijs Munnik | Koji Ogura | Hans Schork |
Thierry Ysebaert | Margot Zanstra | Peter Zegveld | Johan van Zutphen
LICHTJAREN is vanaf 4 oktober t/m 6 december 2015 te zien in het Kunstfort bij Vijfhuizen
Geopend: woensdag, zaterdag en zondag van 13:00-17:00u.
LICHTJAREN komt tot stand met steun van: Stroom Den Haag | J.C. Ruigrok Stichting | Prins
Bernhard Cultuurfonds Noord-Holland | Gemeente Eindhoven | Gemeente Haarlemmermeer
-------------------------------------------------------------------------------------------------------(niet voor publicatie)
Noot voor de redactie :
voor meer informatie over de tentoonstelling LICHTJAREN
kunt u contact opnemen met: info@kunstfort.nl
Directeur Kunstfort bij Vijfhuizen Holger Nickisch:
directeur@kunstfort.nl, tel: 023- 558 90 13
Website Kunstfort: www.kunstfort.nl
Beeldmateriaal is te downloaden via
http://www.kunstfort.nl/algemeen/pers

