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“Feast of Life, Taste of Death”  

 
op Masterly The Hague. 

 
 
 
FEAST OF LIFE, TASTE OF DEATH 
 
Alles komt samen in dit ‘Object’. Aarde, vuur, lucht, dood, leven, vlucht, thuiskomen. Wilfred Kalf 
leest de werking van hout en Bibi Smit kent het vloeiende karakter van glas. Magie ontstaat als vuur 
de twee materialen samenbrengt. Een vondst. De huid van het verbrande hout wordt de huid van 
het glas. Ambacht verenigd. Wilfred en Bibi vinden elkaar qua vormgeving in de gespleten esdoorn. 
Het hout en het zaad. Symbolen voor het vinden van een nieuwe weg en nieuw leven. De 
inspiratiebron, die het vuur van creatie aanwakkerde, is een schilderij uit de collectie Hoogsteder met 
de Winterkoningin Elizabeth Stuart in ballingschap met haar man Frederik V. Aangereikt door Nicole 
Uniquole voor Masterly The Hague 2021.   
 
ABOUT 
 
Wilfred Kalf is ontwerper en maker van houten meubels, interieurs en kunstobjecten sinds 1996. 
Duurzaam gebruik van grondstoffen staat centraal, ambachtelijke technieken en een visie op 
schoonheid staan centraal. Alleen of in samenwerking met andere ontwerpers of kunstenaars maakt 
Wilfred werk in opdracht.  
 
Bibi Smit is een glaskunstenaar bekend van het creëren van glasobjecten en installaties geïnspireerd 
door de patronen, kleuren en bewegingen van de natuur. Sinds 1990 exposeert zijn nationaal en 
internationaal, zoals de Salone del Mobile in Milaan, waar Wilfred en zij elkaar ontmoet hebben. 
Door wederzijdse bewondering voor elkaars ambacht en werk ontstond deze bijzondere 
samenwerking.  
 
 
Masterly The Hague - hedendaagse ontwerpers geïnspireerd door Oude Meesters.  
www.masterlythehague.com 
21 - 24 oktober 2021 | Lange Vijverberg 15, Den Haag 
 
 
NIET VOOR PUBLICATIE 
 
Voor meer informatie en beeldmateriaal:  www.wilfredkalf.nl  of www.bibismit.nl  
Bibi Smit 06 23 14 21 84 | Wilfred Kalf 06 24 39 36 61 | info@bibismit.nl | info@wilfredkalf.nl 
 



 
 
Foto’s kunnen worden gebruikt voorzien van naamsvermelding graag van de fotograaf: Marjon Hoogervorst. 
 
Voor hogere resolutie foto’s en meer beeldmateriaal neem contact op met Wilfred of Bibi. 
 
 
 

 
 
 
 

                                                   
 
 


