Mechelen, 6 juni 2017

PERSBERICHT

Glaskunstexpo keert terug naar Museum Hof
van Busleyden

Na het succes van de tentoonstelling vorig jaar is het IKA ook dit jaar te gast in
Museum Hof van Busleyden. Je kan de eindwerken van de studenten hogereen specialisatiegraad glaskunst bewonderen van 9 tot en met 18 juni.
Dit jaar studeren vier studenten af in de glasafdeling van het Instituut voor Kunst en Ambacht. Drie in
de hogere graad: Tinne Vroonen, Wilma van Rees en Myriam Thomas. In de specialisatiegraad gaat
het over Ingrid Vandekelder.
Net zoals vorig jaar stellen zij hun fragiele kunstwerken tentoon in de expozaal van Museum Hof van
Busleyden. Hun ontwerpen tonen de veelheid aan mogelijkheden die glaskunst kunnen bieden.
Verschillende technieken zoals schilderen, graveren, zeefdruk, vormsmelten, slumpen, fusen en
glasblazen komen aan bod.
“De kwaliteit en populariteit van de opleiding glaskunst in Mechelen is groot. Wij beschikken over
een permanente warmglasoven. Uniek voor België”, zegt Erik Ruts, directeur van het Instituut voor
Kunst en Ambacht (IKA)
“Museum Hof van Busleyden zal nog tot maart 2018 gesloten zijn voor restauratie, maar de
ondergrondse zaal zal in tussentijd wel gebruikt worden voor tijdelijke projecten zoals deze expo”
zegt Mechels schepen van Cultuur, Toerisme en Deeltijds Kunstonderwijs Björn Siffer. De
tentoonstelling is gratis te bezoeken op 10/11 juni en 17/18 juni. Wie graag de vernissage meepikt is
van harte welkom op 9 juni om 19u.
Praktisch
Glaskunst in het Museum Hof van Busleyden
Frederik de Merodestraat 65 (ingang via tuinpoort Sint-Janstraat)
2800 Mechelen
10, 11, 17 en 19 juni telkens van 12 uur tot 18 uur
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Vernissage op vrijdag 9 juni om 19 uur
Meer informatie:




Museum Hof van Busleyden: www.hofvanbusleyden.be
IKA: www.ikamechelen.be
Facebookpage IKAGLAS: https://www.facebook.com/IKAGLAS2017/

Persinterviews:
Björn Siffer (schepen voor Cultuur) T 015 29 78 20
Erik Ruts (directeur IKA) T 015 20 14 44
Persmateriaal: persbericht – flyer IKA glas
Voor alle persafspraken kan u terecht bij Mark Vanderveken | Persverantwoordelijke Schepen Siffer:
T +32 (0)15 29 78 21 - M +32 (0)473 420570 – mark.vanderveken@mechelen.be
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