Holandský výtvarník Hans van Bentem
jedna z hlavních hvězd nové sekce Designbloku ´13 Art House
vystavuje poprvé v Praze
Designblok ´13 otevírá nový konceptuální prostor Art House, který bude určen nekomerčním
prezentacím špičky současného dění v českém i zahraničním uměleckém designu. Jednou z jeho
hlavních hvězd bude i holandský výtvarník a vizuální umělec Hans van Bentem, který do Prahy
přiveze dvě části ze své expozice Keep on Dreaming!

Heaven (neboli Nebe) je pro výtvarníka zhmotněním ideálního světelného objektu, za jehož hranice
již nic nesahá. Křišťálová postel s nebesy s integrovaným osvětlovacím systémem, na jejíž tvorbě se
podílely i novoborské sklářské ateliéry Kolektiv, kopíruje běh přirozeného denního světla, které po
úsvitu postupně sílí a nabírá na intenzitě, vrcholí, a s nastupujícím odpolednem pak postupně slábne,
až se rozplyne s nadcházející nocí. Van Bentem sám nazývá křišťálovou postel, jejíž realizace je pro
něj splněním dávného snu, dokonalým „konečným“ lustrem, protože vstoupíte přímo do něj, stanete
se jeho součástí.
V druhé části instalace Paradise (Ráj) využívá Hans svojí nespoutané představivosti k vyjádření
různých forem exaltované světské radosti, pestrého ráje na zemi. Divoká změť živých intenzivních
barev nanesených na porcelánovém sousoší figur, exotických květů, fantaskních staveb, torz zvířat,
lidských těl vytváří imaginární ostrov ze světa bláznivého spectáclu, v němž je prostor i pro vaši
vlastní sny. V expozici Keep on Dreaming nám ale jasně ukazuje, že on své sny přetváří v realitu.
Jeho dechberoucí instalace jsou formovány vizuálními podněty z celého světa, které nasává během
svých cest za spoluprácí s uměleckými řemeslníky z různých koutů naší planety. V Čechách se mu
kreativním a výrobním partnerem staly mimojiné sklářské ateliéry Kolektiv z Nového Boru, s nimiž
realizoval nejen výše zmiňovanou instalaci Heaven, ale například jenom v tomto roce také světelnou
instalaci Growing Crystals v Amsterdamu, křišťálového lva pro Ministerstvo obrany v Haagu nebo
externí třímetrovou plastiku Bojovníka, která zdobí kruhový objezd v Novém Boru. Globální inspirace,
které se úmyslně vystavuje, pak velkou měrou ovlivňuje i výrazové prostředky jeho monumentálních
eklektických děl.
Hans van Bentem (1965) absolvoval v roce 1988 obor specializující se na monumentální design na Královské akademii
umění (KABK) v Haagu. Na počátku jeho výtvarné kariéry ho zajímala hlavně malba, ale během studia ho postupně uhranula
umělecká řemesla, práce s různými materiály a možnost práce formovat svá díla v 3D dimenzi, která lépe sloužila jeho
zájmu tvořit pro veřejný prostor. Jeho díla jsou ve velké míře inspirována punkovým hnutím, na jehož ideové platformě,

která proklamuje postoj zády ke konformní společnosti a vybízí k vytvoření vlastního světa, postavil svůj snový vizuální
realismus. Úzce spolupracuje s holandskou uměleckou agenturou Mothership.
www.hansvanbentem.nl
Art House bude umístěn v Karlově ulici na Královské cestě u úpatí Karlova mostu.
Colloredo-Mansfeldský palác, Karlova 4, Praha 1.
www.designblok.cz
Společnost Kolektiv Ateliers byla založena skupinou mladých sklářských umělců a řemeslníků v Novém Boru a úspěšně tak
navazuje na tradici regionálního sklářství, které promítá do současného pojetí výtvarného umění a designu. V nově
zrekonstruovaných prostorách nabízí pod jednou střechou kompletní portfolio sklářských řemesel – skladbu vitráží, lehané a
spékané sklo, brus, rytí i malbu na sklo. Díky spolupráci s předními designéry a špičkovému technickému zázemí nabízí
KOLEKTIV svým partnerů, klientům, umělcům a designérům, hledajícím profesionální řemeslné zázemí, unikátní možnosti
při tvorbě skleněných děl, světelných plastik a dalších objektů pro privátní architekturu i veřejný prostor. Mezi poslední
realizace patří autorské vitráže v markvartickém kostele na Děčínsku, práce na skleněných Haute Cotoure šatech a lustru
Blanky Matragi , 3-metrová skleněná socha „Bojovníka“, která vítá návštěvníky města Nový Bor nebo velkoplošná světelná
instalace Crystal Growth, která zdobí multifunkční dům v Amsterdamu.
Kolektiv Ateliers, Sklářská 705, Nový Bor
www.wearekolektiv.com
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