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Over de cursussen najaar 2010
In de voorgaande Art Deco cursus hebben we onze inspiratie
gehaald uit fraai uitgegeven boeken. Dit seizoen willen we echter
starten in Villa Empain, een onlangs geopend Art Deco gebouw in
Brussel.

Op deze trip proberen we mits de tijd
het toe laat, ook langs de Sint
Augustinuskerk, de Nationale Basiliek
en het Stocletpaleis te rijden. Dit
laatste gebouw is het ‘magnus opus’
en sluitstuk van de Jugendstil.
Er is die dag ook een tentoonstelling
te zien met een sculptuur van Anish
Kapoor en sierobjecten van Laligue en
Cartier.
Met deze excursie kunnen we met
maximale inspiratie aan de slag.
Er wordt gewerkt met was en/of klei.
Deze cursus, € 175,- is incl. rondleiding, entree, alle materialen en 19%
BTW. Exclusief zijn het vervoer
(Brussel) en het bronsgieten (eventueel in collectief?).
Programma: 25 september (Brussel),
oktober 2, 9, 16, 23, november 6, 13.
Info: 020-617.66.04 of 06-574.576.36

Michał Puszczyński
Villa Empain in 1935
Een gids zal ons in anderhalf uur door de villa leiden. De architectuur is
volledig Art Deco van de hand van Michel Polak. Hij behoort tot de
architecten die meerdere bouwstijlen feilloos kon combineren. Zijn grote
materialenkennis komt volledig tot uiting in dit gebouw. Vele
contrasterende aspecten vormen hier één geheel: enerzijds de rijke
materialen en details die kenmerkend zijn voor de Art Deco en anderzijds,
de eenvoudige lijnen van een modernistische architectuur zonder
overbodige ornamenten.
Villa Empain getuigt van een uitzonderlijke verfijning. Dit blijkt uit de
brede materiaalkeuze: gepolijst granieten gevels, messing hoekprofielen
verguld met bladgoud, spiegelglas, marmer, speciale houtsoorten, prachtig
smeedwerk, gedecoreerde glasramen, mozaïeken . . . De villa is onlangs
gerestaureerd naar de staat van oplevering in 1934. Na ruim 75 jaar in
gebruik geweest te zijn door: de Gestapo, Russische ambassade, RTL t.v.,
en een zakenman die “enige verbouwingen” ondernam, is de villa thans
eigendom van de stichting Boghossian. Deze jonge stichting heeft zich
voorts ten doel gesteld om in de Villa Empain een centrum van culturele en
artistieke dialoog tussen de oosterse en westerse cultuur op te richten.
Derhalve wil zij met name moderne
en vooral twintigste-eeuwse creaties
promoten. Een andere hoge prioriteit
ligt bij het motiveren van jongeren in
de toekomstige kunstensector.
Er zijn ook plannen om de tuin om te
vormen tot beeldenpark.
Hoogwaardig smeedwerk

exposeert Erosion 2008, Tongkama
gestookt, van 9 t/m 24 oktober 2010
in ‘t Reghthuys in Nieuwkoop

Een portret boetseren
in één week-end!!
Een verzorgd week-end met luxe
lunch, all-in € 148 (incl. 19% BTW)
maximaal 8 personen
20-21 november 2010
Info: 020-617.66.04 of 06-574.576.36
E-mail: art@elsbethpluimers.nl

