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Lesbrieven Glascursus ECI cultuurfabriek 
 
18.  Dale Chihuly, glaskunstenaar 
 
In 2019 was in Groningen een overzichtstentoonstelling te zien van het werk van Dale 
Chihuly. Een glaskunstenaar/blazer van wereldfaam Voor degenen die hem nog niet kennen, 
wat info en 3 links naar interessante documentaires.  
 
Dale Chihuly 
Hij is een Amerikaanse glasblazer en beeldhouwer. Hij wordt algemeen beschouwd als de 
bekendste hedendaagse glaskunstenaar. Het is een kunstenaar die bekend staat om zijn 
sculpturale werk. Zijn werk bestaat uit losse onderdelen die geblazen worden. Meerdere 
vormen worden gecombineerd en vormen samen een installatie een kunstwerk. Zijn werk is 
kleurrijk met vaak felle kleuren en met organische vormen. De vormen zijn vaak moeilijk te 
blazen. Meestal werken meerdere blazer tegelijkertijd aan 1 vorm. De een blaast het glas, de 
andere trekt aan het glas en weer een ander buigt of kleurt 
 
Gedurende vier decennia heeft Chihuly de grenzen verkend van de mogelijkheden die glas 
in al zijn verschijningsvormen biedt; geblazen glas, neon- en argon buizen toepassen in 
assemblages en installaties Hij wist met gebruikmaking van verscheidenheid in kleur, vorm, 
maat en vooral grote hoeveelheden glas onderdelen een dermate grote variëteit te bereiken, 
dat zijn werk steeds bleef verrassen. Vele kunstenaars zijn door zijn werk geïnspireerd 
(soms was er zelfs sprake van plagiaat) en overal ter wereld kan men zijn werk 
aanschouwen. Ten slotte kan nog worden opgemerkt, dat zijn voorliefde voor vormen uit de 
natuur en zijn voorkeur voor plaatsing van de objecten in een natuurlijke omgeving (zoals 
vele botanische tuinen) kennelijk is ingegeven door zijn liefde voor de zee en vooral de 
herinnering aan de tuin van zijn moeder in Tacoma. 
 

http://www.ecicultuurfabriek.nl/cursus
https://nl.wikipedia.org/wiki/Beeldhouwer
https://nl.wikipedia.org/wiki/Glas
https://nl.wikipedia.org/wiki/Assemblage_(kunst)
https://nl.wikipedia.org/wiki/Assemblage_(kunst)


Glascursus ECI Cultuurfabriek - Ruth Houkes 
Cursus volgen? Kijk op www.ecicultuurfabriek.nl/cursus 

 
 
https://youtu.be/OndIFim3w0I 
https://youtu.be/cqm03cQRb8Uh 
https://youtu.be/a72cwvId-IA 
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