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Bibi Smit
“Glass is in the Air”
Een zwerm glazen spreeuwen die voorbij vliegt, een serie kleurige
mondgeblazen vaasvormen van ‘gesponnen’ glas, pronkend als modellen op
de catwalk en zwarte vazen als wulpse torso’s, die zich tegen elkaar aan vleien.
Voor de derde keer presenteert glasontwerper en -kunstenaar Bibi Smit zich in
het Nederlands paviljoen Masterly van 17 t/m 22 april in Milaan, met haar
expositie “Glass is in the Air”. Een presentatie waarbij ze met een
zinnenprikkelende glaswerk een explosie van licht en beweging creëert, maar
tegelijkertijd een adembenemende verstilling teweeg brengt.
Zwerm
Natuurfenomenen als de beweging van een zwerm trekvogels hebben een grote
aantrekkingskracht op Bibi Smit. De telkens veranderende choreografie van
spreeuwenwolken fascineert en inspireert haar. Dit vertaalt Bibi Smit in een
spectaculaire vlucht van honderden glazen spreeuwen. De vogels heeft Smit
vervaardigd in haar eigen glasblazerij uit een mix van verzamelde reststukken glas.
Gesmolten tot een blauwachtige platte lolly, trekken Smit en haar assistent exact
gelijk, ieder een vleugel uit dit hete gerecyclede glas, gevolgd door het kopje.
De glazen spreeuwen, hangend aan dunne draadjes, rangschikt de glaskunstenaar
net zo lang totdat de optimale compositie en het juiste ritme is verkregen. Het
resultaat is een adembenemende glasinstallatie waar het licht prachtig doorheen
schittert, en compositie die de magische beweging van een zwerm spreeuwen
verbeeldt.
Levend glas
Voor Smit is niets statisch. Dat glas een zacht, sterk, en levend materiaal is dat net
zo in beweging is als het leven zelf, toont de glaskunstenaar in de ruimte in Palazzo
Francesco Turati in volle glorie. Hier etaleert ze de reikwijdte van haar kunnen en de
fantasierijkheid van haar inspiratie, door te spelen met textuur, kleur, licht, reflectie
en beweging. Een serie zwarte torso-vazen trekt de aandacht vanwege hun wulpse
vormen en sensuele poses. De verrassende brons-bruine binnenzijde roept
associaties op met weidse luchten vol nevelige wolkenslierten.
Gesponnen glas
Haaks op het raam aan de straatkant van het paleis trekt een meterslange catwalk
de aandacht vanwege de kleurrijke wonderlijke wezens, die flaneren alsof ze haute
couture-creaties showen. De objecten hebben zowel een glanzend geslepen deel als
een fijn reliëf dat lijkt op gesponnen glas; zij zijn tijdens het proces omwikkeld met
dunne glasdraadjes, die door de hitte vastsmelten. Zo spetteren, fonkelen en
veranderen de kunstwerken op de catwalk voortdurend door de wisselende lichtval.
Het leven spat ervan af.
Verstilling
In haar glasobjecten wil Bibi Smit niet de werkelijkheid, maar het gevoel weergeven.
Ze nodigt de bezoeker van Masterly uit deelgenoot te worden van haar werk, even

de tijd te vergeten en zich te verliezen in het moment. Te genieten van de verstilling
en de bijna meditatieve beweging van het licht in het magische glas.
Over Bibi Smit
Bibi Smit (1965) wordt wel de Venini van Nederland genoemd, vanwege haar kennis
en vaardigheid om de grenzen van het ambacht op te rekken. Ze volgde een
opleiding aan de West Surrey College of Art and Design in Farnham, Engeland, waar
ambacht hoog in het vaandel stond. In 1991 richtte ze een eigen atelier op in
Schotland. Sinds 2007 heeft ze een eigen glasblazerij en slijperij in Loosdrecht. De
glaskunstenaar en -designer is daarmee een van de weinigen in Nederland die alles
zelf doet. Ze maakt series, unica en installaties, in opdracht of vrij werk. Haar
ontwerpen zijn opgenomen in diverse musea en private collecties. Uit beurzen als
Masterly en de Dutch Design Week Eindhoven komen optredens in tv-programma’s,
(o.a. AvroTros’ Kunstuur), media-aandacht en nieuwe opdrachten voort.
Bibi Smit, Masterly- the Dutch in Milano, 17- 22 april 2018, Palazzo Francesco
Turati, Via Meravigli 7, Milaan. masterly.nu
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