
 

 

  

 

Vanmechelen brengt 64 kunstenaressen 

samen in oude glasfabriek in Venetië 
 

 

VENETIE - Belgisch kunstenaar Koen Vanmechelen cureert samen 

met de Franse Nadja Romain in Venetië een expo met 64 uitsluitend 

vrouwelijke kunstenaars. Via UNBREAKABLE: Women in Glass 

onderzoeken ze de onbreekbare fragiliteit van een nieuwe 

samenleving die verrijst uit het puin van een wereldwijde pandemie. 

De tentoonstelling wordt georganiseerd door Fondazione Berengo in 

een oude glasfabriek.  
 

‘UNBREAKABLE - Women in Glass’ loopt van 5 september tot en met 7 

januari 2021 op Murano, een Venetiaans eiland geliefd voor zijn eeuwenoude 

glasblaaskunst. De tentoonstelling brengt een ambitieuze line-up van 

kunstenaressen uit Europa, de Verenigde Staten, Latijns-Amerika en Azië. Ze 

onderzoekt de creatieve mogelijkheden van glas en de verrassende diversiteit 

van kunstwerken gecreëerd door vrouwelijke kunstenaars. De curatoren 

maakten een selectie uit het indrukwekkende 30 jaar oude archief van 

Berengo Studio, in combinatie met nieuwe sculpturen die gemaakt werden in 

de naweeën van de lockdown. 

https://koenvanmechelen.us6.list-manage.com/track/click?u=b18b881f0ddb1a30b839150f0&id=95d8416cf8&e=b952a90433


 

 

Voor Koen Vanmechelen is het vertrouwd terrein. Venetië en zeker Murano 

zijn zowat zijn tweede thuis. Al meer dan 20 jaar werkt de Belgische 

kunstenaar er in de glasovens van de bekende Berengo Studio en neemt hij 

deel aan verschillende tentoonstellingen, als kunstenaar en curator. “In al die 

jaren heb ik vele vrouwelijke kunstenaars ontmoet. Nog veel te vaak staan ze 

aan de zijlijn van de kunstwereld. Het is hoog tijd dat de creativiteit en ziel die 

ze vertalen in hun werk, aangewakkerd door het vuur van de ovens, het juiste 

platform krijgt.”  

 

  

Geboren uit een pandemie 

“UNBREAKABLE is een doorbraak,” stelt Vanmechelen resoluut vanuit een 

nieuw Venetië. “Deze expo is een kind van de pandemie. Ze staat voor een 

herstel, een hergeboorte, een big bang. Het fragiele van het glas en de 

exclusieve focus op de kracht van vrouwelijke kunstenaars symboliseren een 

nieuw  startpunt. Samen staan beide componenten voor zorg en voor een 

nieuwe wereld. Daarin staat het vrouwelijke cruciaal.” 

 

https://koenvanmechelen.us6.list-manage.com/track/click?u=b18b881f0ddb1a30b839150f0&id=3145adb43b&e=b952a90433


 

Dit is sterk merkbaar in de eigenzinnige omgang met de thema’s die in 

UNBREAKABLE naar voren komen. Om er maar een paar te noemen: 

Valeska Soares’ (BR) Aqua Alta (klimaat), In the Darkest Blossom was a 

Mythical Beast van Rina Banerjee (IN) (identiteit), Petah Coyne’s (US) 

handgeblazen glazen bloem onder een glazen stolp (een hedendaagse 

nature morte), de Chinese Yin Xiuzhen’s The Container of Thinking (intellect 

versus decoratie), Kate MccGwire’s (GB) Siren (hybriditeit) en Cornelia 

Parker’s (GB) Black Window, 2013 (regeneratie). 

 

“De werken tonen fragiliteit gekoppeld aan durf en doorzettingsvermogen. 

Vandaar ook het kunstwerk dat ik creëerde als campagnebeeld voor de expo: 

een vrouw die op een stuk glas bijt. Kwetsbaar maar onbreekbaar is ze.”  

 

 

Glas als metafoor 

Vanmechelen cureert UNBREAKABLE samen met filmproducer Nadja 

Romain die al 20 jaar haar strepen verdient in de kunstsector. Romain: “Glas 

gaat over transformatie; zelfs als het breekt kan het opnieuw gebruikt worden. 

Glas is in dat opzicht de perfecte metafoor. De geschiedenis van glasblazen 

is al jaren een door mannen gedomineerd gegeven. In deze expo zijn we 

getuigen van vrouwelijke kunstenaars die hun weg zoeken terwijl ze 

kunstwerken maken met dit onvoorspelbaar en zelfs gevaarlijk materiaal.” 

 

Deze paradox is duidelijk zichtbaar in bijvoorbeeld La Spada Nella Roccia 

van Liliana Moro (IT): een glazen versie van de excalibur. Of in de glazen 

steiger van Fiona Banner (GB), die het brute en het delicate naast elkaar 

plaatst. Ook Bonvicini’s (IT) glazen riemen gaan over de relatie tussen gender 

en macht. 

 

Onder de tentoongestelde kunstwerken bevinden zich ook de 

indrukwekkende kroonluchter van Joana Vasconcelos (PT), de ‘Enlightening 

Books’ van de Italiaanse kunstenaar Chiara Dynys en de architecturale 

‘Flicker ‘van Shirazeh Houshiary (IR). Ook de in Antwerpen wonende Laure 



 

Prouvost is aanwezig met een surrealistische kroonluchter, gemaakt uit 

groenten uit glas. De werken worden getoond in de quasi archeologische 

setting van Fondazione Berengo Art Space: de oude glasovens van Studio 

Berengo.  

 



  

https://koenvanmechelen.us6.list-manage.com/track/click?u=b18b881f0ddb1a30b839150f0&id=ed05cc71ea&e=b952a90433


 

 

 

  

 

NOOT AAN DE REDACTIE  
 
Voor meer informatie; 
Goele Schoofs 
Goele@koenvanmechelen.be 

mailto:goele@koenvanmechelen.be
https://koenvanmechelen.us6.list-manage.com/track/click?u=b18b881f0ddb1a30b839150f0&id=ddcbfc4cfe&e=b952a90433
https://koenvanmechelen.us6.list-manage.com/track/click?u=b18b881f0ddb1a30b839150f0&id=cd79c6bdff&e=b952a90433
https://koenvanmechelen.us6.list-manage.com/track/click?u=b18b881f0ddb1a30b839150f0&id=80c5e05ecd&e=b952a90433


 

0032 495/666 771 
 
Fotos en meer informatie is beschikbaar via Dropbox  
 
UNBREAKABLE: WOMEN IN GLASS - ARTISTS 

Diana Al-Hadid (Syria), Monira Al Qadiri, (Kuwait), Maria Thereza Alves (Brazil), Alice Anderson 
(UK), Polly Apfelbaum (USA), Elvira Bach (Germany), Patricia Bagniewski (Brazil), Rina Banerjee 
(India), Fiona Banner (UK), Rosemarie Benedikt (Austria), Pieke Bergmans (Netherlands), Renate 
Bertlmann (Austria), Monica Bonvicini (Italy), Marion Borgelt (Australia), Enrica Borghi (Italy), 
Nancy Burson (USA), Penny Byrne (Australia), Judy Chicago (USA), Petah Coyne (USA), Erin 
Dickson (UK), Chiara Dynys (Italy), Marie-Louise Ekman (Sweden), Tracey Emin (UK), Josepha 
Gasch-Muche (Germany), Gerda Gruber (Austria), Charlotte Gyllenhammar (Sweden), Charlotte 
Hodes, (UK), Shirazeh Houshiary (Iran), Ursula Huber (Italy), Marya Kazoun (Lebanon), Marta 
Klonowska (Poland), Kiki Kogelnik (Austria), Brigitte Kowanz (Austria), Karen LaMonte (USA), 
Silvia Levenson (Argentina), Federica Marangoni (Italy), Oksana Mas (Ukraine),Kate MccGwire 
(UK), Denise Milan (Brazil), Liliana Moro (Italy), Prune Nourry (France), ORLAN (France), Lucy 
Orta (UK), Cornelia Parker (UK), Anne Peabody (USA), Sibylle Peretti (Germany), Laure Prouvost 
(France), Hye Rim Lee (South Korea), Maria Grazia Rosin (Italy), Yaşam Şaşmazer (Turkey), 
Joyce J. Scott (USA), Shan Shan Sheng (China), Meekyoung Shin (South Korea), Valeska Soares 
(Brazil), Ivana Šrámková (Czechia), Lolita Timofeeva (Latvia), Janaina Tschäpe (Germany), 
Patricia Urquiola (Spain), Kiki van Eijk (Netherlands), Joana Vasconcelos,(Portugal), Ursula von 
Rydingsvard (Germany), Sabine Wiedenhofer (Austria), Rose Wylie (UK), Yin Xiuzhen (China) 
 
CURATORS 
Nadja Romain 

Driven by her passion for creativity and cross disciplinary dialogues, Nadja Romain, has 
collaborated with leading contemporary talents and cultural institutions, including William 
Eggleston, Matthew Barney, Isaac Julien, Ron Arad, Ilya and Emilia Kabakov. Committed to social 
progress and women’s empowerment Romain was Co-Chair of Eve Ensler ’s One Billion Rising 
(2012) initial campaign to end violence against women and girls. She also serves as an advisor to 
the board of Women for Women International, and is the founder of U.K. based charity Art, Action, 
Change and ethical lifestyle brand Everything I Want. 
 
Koen Vanmechelen 

Internationally renowned contemporary artist, Koen Vanmechelen works at the confluence of art, 
science, philosophy and social engagement. Best known for his Cosmopolitan Chicken Project, 
Vanmechelen connects the seemingly unconnected in an effort to investigate, understand and 
document how we can bring about positive, practical impact on our moment in time and space. He 
has also been active as a curator since the 90s, curating among others the international 
GLASSTRESS exhibitions worldwide, most recently at the Ptuj Art Festival in Slovenia and Biennial 
of Venice 2019. 
 
FONDAZIONE BERENGO 

Fondazione Berengo was founded by Adriano Berengo in 2014 as a cultural institution 
consolidating and strengthening his mission of marrying the Muranese glass-making tradition with 
contemporary art. The foundation seeks to achieve this goal through educational initiatives and an 
interdisciplinary program of exhibitions and special projects in collaboration with internationally 
acclaimed artists, designers, and architects. In 2016, it sponsored the first retrospective of the late 
Dame Zaha Hadid. In 2017, Fondazione Berengo, forged a partnership with the European Institute 
for Human Rights and Democracy to explore ways to use art to raise awareness of human rights 
issues. 
     www.fondazioneberengo.org 
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