LICHTJAREN – lichtinstallaties en sculpturen
4 oktober t/m 6 december 2015 te zien in het Kunstfort bij Vijfhuizen
__________________________________________________________________
Tijdens Lichtjaren worden eigentijdse lichtinstallaties en –sculpturen tentoongesteld naast werken
van pioniers vanaf de jaren ’60 van de 20ste eeuw. Werken uit een periode waarin lichtkunst is
uitgegroeid tot een volwaardige - ongekend populaire - stroming op de kunstkaart. Voor wie dat wil
valt er bij Lichtjaren een mooi geleidelijk tijdsverloop te ontdekken. De werken reiken elkaar de hand
en overbruggen zo de vele jaren, de lichtjaren, tussen de verschillende momenten waarop ze zijn
gemaakt.
De uitvinding van het elektrisch licht veranderde niet alleen het dagelijks leven maar boorde een heel
nieuw werkveld voor kunstenaars aan. Stromingen als het Futurisme, Constructivisme en Bauhaus
hielden zich al vroeg intensief met licht en lichteffecten bezig. In de jaren ’60 gaven pop artists daar
hun eigen invulling aan en sindsdien is die fascinatie voor het licht alleen maar toegenomen. Met de
komst van led- en laserlicht en de digitalisering van het begin van de 21ste eeuw ontstond een ware
new wave van lichtkunstenaars.
Stichting Polderlicht (2001) is gespecialiseerd in licht en initieert en organiseert (licht-)kunstprojecten
in de openbare ruimte. Er is dankbaar gebruik gemaakt van de collectie van het voormalige Centrum
Kunstlicht in de Kunst (KLIK) te Eindhoven, het enige lichtmuseum ooit op Nederlandse bodem.
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
Opening op zondag 4 oktober van 15:00 – 18:00 uur. Met een licht- en geluidperformance van Het
Electromagnetisch Veldorkest
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

