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Winnaar Stanislav Libenský Award 2012: Natsuho Enomoto (1985, Japan).

Portrait of capacity 68,000 cm'; 2012; ovenvormtechnlek, 58 x 58 x 65

markering van een plek. Veel ge

bruikte thema's zijn de kwets

baarheid van de mens, alle vorm

stadia van water en de natuur,

waarin het landschap een belang

rijke rol speelt. In een serie wer
ken ontstaat de definitieve vorm

door een aantal op elkaar gesta

pelde geblazen zeepbellen hun

eigen balans te laten vinden.Het

enige dat hier telt is de etheri

sche luchtigheid en compositie.
Een nieuwe serie is de reeks He

me/se vruchten, waarvoor de

voortplanting in de plantenwe

reld de inspiratiebron was.

Krachtige zaadstengels dringen
binnen en be'invloeden de vorm

van de bloem. De elementen van

de natuur zijn voortdurend in be

weging en in schoonheid met el

kaar verbonden. "Tegelijkertijd
vind ik het interessant om de

vorm in het hete glas te be'invloe
den door de bronzen of alumini

um vorm die ik uiteindelijk sa

menvoeg met het glas. Op die

manier ontstaat naar mijn mening

sculptuur en dat is voor mij een

belangrijk uitgangspunt", zegt

Fredy Wubben over het werk.
Een overzicht van haar nieuwe

werk is nu te zien in Albir op Ali

cante (Spanje).

Fredy E. Wubben - Procreación

eterna / Eeuw;ge voortplan

t;ng. Fundación Cultural Frax

de la Comunitat Valenciana,

Paseo de las estrellas 3, E-AI

bir, Gemeente Alfaz del Pi (Ali

cante). tel +34 (0)966864040 ;
fundacion@fundacionfrax.

org Tot en met 13 januari

2013. www.fundacionfrax.org

TSJECHIE

Stanislav Libenský
Award 2012

Opnieuw was Praag het hartvan de glasproductie, de

plaats waar glaskunstenaars uit
de hele wereld hun artistieke

loopbaan beginnen. De Pražská

Galerie Ceského Skla (Praagse

Galerie van Tsjechisch Glas) or

ganiseerde een inspirerende

ontmoeting met verschillende

visies op het glasmaken, nieuwe

trends en technieken, een gele

genheid om een noodzakelijke

dialoog aan te gaan, niet alleen

met gevestigde kunstenaars

maar ook met afgestudeerden
van andere scholen en uit ande

re landen. De galerie lanceerde

ook de Stanislav Libenský

Award-competitie 2012. Dit jaar
streden 48 studenten uit de hele

wereld om deze prestigieuze in

ternationale prijs voor studen
ten aan kunstacademies. Het

werk van de deelnemers aan

deze competitie werd gekop

peld aan de Brychtová/Libens

ký-tentoonstelling Cherchez la

femme, ln het Prague Castle

werden op 20 september jI. tij

dens een gala-avond en in aan

wezigheid van vertegenwoordi

gers van het Tsjechische culture

le en politieke leven, de win
naars van deze Stanislav

Libenský Award 2012 bekendge
maakt:

De eerste prijs werd gewonnen

door Natsuho Enomoto, Japan,

voor Portra;t of Capacity 68.000

cm'. De jury apprecieerde de

sculpturale kwaliteiten van een

dimensionaal object dat uit

blinkt door de spanning tussen

het massieve van de vorm en fij
ne details. Het toont een denk

beeldig portret van een dierba

re op een organische manier:

van stof zijt gij en tot stof zult

gij wederkeren.

De tweede prijs werd gewonnen

door de Tsjechische Zuzana Ku

belková voor Deformation pro

cess. Volgens de jury werkt deze

kunstenaar op een innovatieve

Fredy Wubben, Divina de la Fertili

dad, 2012; hout, ijzer. staal, brons,

aluminium, glas; 177 x 120 x 29 cm

cm. Foto Stanislav i,.;bensi.;yAward

wijze met, zoals de titel van haar

werk aangeeft, de vervorming
van het materiaal in de hete

vorm. Dit proces is heel goed

bewaard in het gepresenteerde

object, waaruit de grenstoe

stand van actie en reactie blijkt.

De derde prijs werd gewonnen

door de Slowaak Andrej

Jancovic voor een verzameling

van voorwerpen uit de Geome

tria-cyclus - voor een veellagige

verzameling voorwerpen die op
verschillende manieren werken

met primaire kleuren, geometri

sche vormen en hun configura

ties. De jury had ook waardering
voor het uitstekende vakman

schap.

Een speciale prijs van de firma

Ruckl werd uitgereikt aan
Tatána Bartošová van de Uni

versiteit van Jan Evangelista

Purkyne in Ústí nad Labem, voor

Set of tab/e glass. De design

prijs van het bedrijf LASVIT

werd toegekend aan Peter Duriš

van de Academie van Beeldende

Kunsten in Bratislava voor het

werk met de titel Colorstruction

voor het in een nieuwe context

gebruiken van de traditionele

techniek van het glasblazen en

voor het gebruik van algemene

vormen bij het creeren van een

glascollage.
De winnaar van de Stanislav

Libenský Award krijgt een zo

merstudieprogramma van drie

weken aan de prestigieuze Pil
chuck Glass School in de USA.

De tweede prijs - een verblijf

van een week in de glasfabriek.

inclusief huisvesting en een toe

lage, werd aangeboden door de

firma Ajeto. De winnaar van de

speciale prijs van de firma LAS

VIT voor het beste design ont

ving een cheque ter waarde van
USD 5000, De winnaar van de

speciale prijs van de firma Ruckl

Crystal kreeg een vijfdaagse

stage bij de glasfabriek in

Nižbor, inclusief gedachtewisse

ling met het personeel, huisves

ting en transport.

Organisatie: Pražská Galerie

Ceského Skla, Praag,

Tsjechische Republiek;
tel +420-272101121;

info@praguegallery.cz I
http://prazskaga!er ie.czl enI
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