7 mei - 6 juni 2022

Vladimir Zbynovsky

Vladimir Zbynovsky
Expositie
7 mei - 6 juni 2022

Openingstijden
Vrijdag

13.00 -17.00 uur

Zaterdag 13.00 -17.00 uur
Zondag
Myriade, 2022
46x20x20cm Travertine stone - clear optical glass

Light Receiver, 2022
80x27x30cm Marble - clear optical glass

Myriade, 2022
68x20x24cm Marble - clear optical glass

13.00 -17.00 uur

Hemelvaartsdag geopend van 13.00 - 17.00 uur
1e en 2e Pinksterdag geopend van 13.00 - 17.00 uur

Na het afronden van zijn opleiding aan de ‘Decorative Arts’ in Bratislava waar hij zich toelegt op steen, vervolgt Vladimir Zbynovsky (1964) zijn
opleiding als beeldhouwer aan de ‘Academy for Fine Arts and Design’ in Bratislava. Daar ontstaat zijn fascinatie voor het materiaal glas. In 1991
studeert hij af en verhuist naar Frankrijk. Sindsdien wordt zijn werk internationaal geëxposeerd.
Met het bewerken van glas, waarbij gebruik wordt gemaakt van warme en koude technieken - smelten, fusing, slijpen en polijsten - tracht Zbynovsky

Aura of Stone, 2022
32x30x11cm Grey granit - clear optical glass

het immense veld van mogelijkheden te verkennen die de materialen glas en steen tezamen bieden. Op sculpturale wijze combineert hij steen met glas
waarbij zwaartekracht en transparantie een grote rol spelen.
Save the Date
26 mei - 26 juni Schilderijen Fabrizius2
26 mei - 26 juni Sculpturen Pieter Obels

Little Light Receiver, 2022
40x23x18cm White grey marble - clear optical glass

Spirit of Stone, 2022
22x44x36 Pink granit - clear optical glass

Little Light Receiver, 2022
48x20x20cm Pink granit - clear optical glass

Cover:
Myriade, 2022
41x30x18cm Pink granit - clear optical glass

3 juni

- 26 juni Openlucht Expositie Art in Oisterwijk

4 juni

- 26 juni Schilderijen Zhuang Hong Yi
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3 t/m 26 juni
ART IN OISTERWIJK 2022
Van 3 t/m 26 juni verandert het historische centrum van Oisterwijk in een kleurrijk, verrassend
en inspirerend openluchtmuseum: dan vindt de 2de editie van Art in Oisterwijk plaats. Een gratis
toegankelijk kunstfestival voor jong en oud, waar 35 kunstenaars uit 12 verschillende landen in totaal 50
beelden exposeren midden op de Lind. Het thema van deze editie is ‘Praat met mij’.
Art in Oisterwijk (AiO) is een museum in de openbare ruimte, in het hart van het prachtige, groene centrum van
Oisterwijk. Met als motto ‘de hoogste kwaliteit met de laagste drempel’ wil AiO kunst voor iedereen toegankelijk
maken. In combinatie met een aansprekende randprogrammering groeit AiO dit jaar uit tot een waar kunstfestival
voor jong en oud.
PRAAT MET MIJ
Het thema van deze editie is ‘Praat met mij. AiO wil kunst inzetten als middel om mensen met elkaar te verbinden
door bezoekers tot een gesprek te verleiden. Mensen die ter plekke met elkaar in gesprek gaan over wat ze zien,
wat ze ervan denken en vinden. Wat wil de kunstenaar me vertellen? Wat zegt het beeld me? Bekende kunstenaars
als Tony Cragg, Ilya Kabakov, Bernar Venet, Nick Ervinck, David Cerný, Sean Henry en Geert Koevoets exposeren
opvallende, soms spraakmakende, kunstwerken die ongetwijfeld een boeiend gesprek uitlokken.
WELKOM IN OISTERWIJK
De indrukwekkende beeldenexpositie en het hele randprogramma speelt zich af op en rond De Lind in Oisterwijk,

“We zijn heel trots dat we zoveel grote
kunstenaars hebben kunnen contracteren
voor Art in Oisterwijk. We hopen mensen
echt te verrassen met de kunstwerken,
de intieme sfeer en de gevarieerde
randprogrammering.”

waar het bruist van gezellige levendigheid met veel restaurants en terrassen, bijzondere winkels, boetiekjes, galeries
en bezienswaardigheden.
Oisterwijk is omgeven door prachtige natuurgebieden en ligt midden in de Brabantse stedendriehoek Eindhoven,
Tilburg en Den Bosch. Met een gevarieerd aanbod aan verblijfsmogelijkheden is Oisterwijk een ideale uitvalsbasis
om het bezoek van Art in Oisterwijk te combineren met natuur, restaurantbezoek en musea.
Op bezoekoisterwijk.nl zijn vanaf eind april speciale arrangementen voor Art in Oisterwijk te vinden.

https://www.artinoisterwijk.com

Festivaldirecteur Bert Huls

