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Uit de Kunst
YVON TROSSÈL ‘Het Glazen Circus’

glasobjecten

7 januari t/m 1 april 2015
Yvon Trossèl (1962) blaast haar werk zelf (Glasblaasatelier ‘Occhi’ Haarlem). In haar hartstocht voor het
ambacht wil zij niets liever dan de glas eigenschappen zoveel mogelijk tonen. Met de ingeblazen lucht
wordt tevens het licht ingebracht, er komt iets kleurrijks tot leven waardoor niets menselijks meer
vreemd is. Het zonlicht stroomt door het glas en viert zijn feestje!
Bouwend met deze lichtelementen (rijpende vruchten, bloemen, dierbare harten, lichtdiefjes en
clownsvogeltjes) ontstaan er ontwapenende taferelen. Door het aquarelachtige handschrift, lijken ze
direct uit een sprookjesboek te zijn gewandeld.
‘Het glazen circus’ - ‘In het begin was er niets… Massieve stenen, geen lucht, geen licht. Toen opeens
was er groot vuur! Stenen worden vloeibaar, zacht, transparant. Het wil iets gaan worden, iemand! Ik,
de glasblazer, haal ze uit de oven en geef ze vorm. Ze moeten ruimte krijgen, geen pressie, geen
gemanipuleer. De glasblazer moet in ze aanmoedigen om te voorschijn te komen, hun vertellen dat er
een applaus komt... op een dag. Dat er iemand voor ze wil zorgen en van hen houdt voor wie ze zijn.
Ze hoeven enkel zichzelf te zijn, origineel. Natuurlijk belooft de glasblazer dat ze familie krijgen. Ze
zullen niet alleen zijn! Dan komen ze te voorschijn, langzaam... verlegen... gevoelig... simpel. Al snel
worden ze kleurrijker, ondeugender met gebakken lucht en praatjes. Voor je het weet is het een circus
vol, met muziek en....applaus!’ - het glazen circus Yvon Trossèl
< ‘Het glazen circus’ Brompot & Circusartiest, geblazen glas

OPLEIDING | DIVERSEN 1981 - 1982 Stage De Oude Horn Acquoy
Leerdam [Willem Heesen] | 1982 - 1985 Rietveld Academie, afd Glass
Amsterdam | 1987 - 1996 glasblazer en kunstenaar, De Oude Horn
Leerdam [Bernard & Willem Heesen] | 1992 Award Bernadine de Neeve
Price | 1997 - 2000 gewerkt in lijstenmakerij, replica van ornamenten,
16e en 17e eeuwse schilderijlijsten Sainthill - Haarlem | 2000 - heden
eigen heet-glasatelier Occhi

EXPOSITIES selectie 2015 Jonkergouw KunstWerk | BMB, Amsterdam |
2014 Jonkergouw KunstWerk | BMB, Amsterdam | Interart Opening
Seizoen 2014 - Heeswijk Dinther | ‘Utrecht meets Amsterdam’ Ateliers op
Dreef i.s.m. Jonkergouw KunstWerk - Utrecht | 5 dagen ARTznstd Zaandam Hembrugterrein | Ateliers Elly Koot - Broek in Waterland |
Kasteel Cannenburch - Vaassen | Galerie Annee - Haarlem | Interart.nl - Heeswijk Dinther | Kruisgangen voormalig
Kartuizerklooster - Roermond | Glasrijk Tubbergen | Gallery blås&knåda - Stockholm (Sweden)
Van 7 januari t/m 1 april 2015 zijn de glasobjecten van Yvon Trossèl tentoongesteld in de vitrines bij
AKZO Nobel Arnhem. > www.occhi.nl
Meer informatie: Louise van den Heuvel | +31 (0)26 3665222 | louise.vandenheuvel@akzonobel.com |
www.jonkergouwkunstwerk.nl | +31 (0)6 29300524 | mail@jonkergouwkunstwerk.nl

Het Glazen Circus Yvon Trossèl | Een gefilmd portret van glaskunstenaar Yvon
Trossèl en haar bijzondere atelier door filmmaker Deen van der Zaken | www.occhi.nl

