Modern art in classic architecture

Glaskunst Kjell Nupen
in Broerenkerk Zwolle

Het kleurrijke,
abstracte,
gebrandschilderde
glaskunstwerk
in het koor
recht tegenover
het orgel in de
65 meter lange
beuk van de
Broerenkerk.

De internationaal bekende Noorse kunstenaar Kjell Nupen

Aandacht voor details

en Glasatelier Oud Rijswijk uit Zoetermeer hebben een

De kerk heeft een volledige metamor-

glasappliqué kunstwerk voor de gerestaureerde Broerenkerk
in Zwolle gerealiseerd. De kerk heeft een multifunctionele
bestemming met in het hart een boekhandel gekregen.

fose gekregen. Toch is er ook veel aandacht voor de historische details van
dit monumentale pand: zo is het kerkorgel volledig gerestaureerd, inclusief
verloren gegaan snijwerk en het bladgoud. Verder zijn de schilderingen ge-
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De Broerenkerk werd gebouwd in 1504

gecombineerd met de mogelijkheid om

reinigd en waar nodig geconserveerd.

en is sinds ruim twintig jaar niet meer

wijn te kopen en naast kookboeken

De nieuwe beglazing van de kerk is ge-

in gebruik. Wim Waanders, uitgever en

vindt een bezoeker er kookgerei. Verder

ïsoleerd en zonwerend uitgevoerd. (zie

derde generatie boekhandelaar, ver-

zijn moderne media beschikbaar en
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kreeg langdurige erfpacht en zijn boek-

zijn er een restaurant, twee podia en

2012). Nupen creëerde het kleurrijke,

handel is eind mei naar deze nieuwe

een terras te vinden. Op de bovenste

abstracte, gebrandschilderde glas-

locatie verhuisd. De plannen zijn am-

verdieping is een permanente exposi-

kunstwerk in het koor recht tegenover

bitieus. Zo zullen wijnboeken worden

tieruimte.

het orgel in de 65 meter lange beuk van
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de kerk. ‘Ik heb mij voornamelijk laten

‘maar altijd geïntegreerd. Of mijn werk

inspireren door het interieur en met res-

nu wordt uitgevoerd in glas, brons of

Typisch voorbeeld van

pect voor de ruimte. Ik houd de kunst

keramiek, het moet een essentieel on-

Nupen-blauw.

zo open mogelijk. Mensen zullen in de

derdeel van de structuur vormen. Kunst

ruimte veel verschillende ervaringen

en architectuur moeten elkaar aanvul-

ondergaan: verwondering, vreugde,

len. Mensen reageren alleen positief op

verdriet, culturele uitingen. Kunst moet

kunst in de openbare ruimte wanneer

spelen met al die emoties, dus het mag

die kunst goed is ingebed en verder

niet te veel voor de hand liggen. Ieder-

gaat dan het functionele.’ <

een moet de mogelijkheid hebben voor
een eigen interpretatie.’
De Broerenkerk

Voor dit project werkte Nupen samen

heeft een

met glazenier Peter Heijman van Glas-

volledige

atelier Oud Rijswijk met wie hij eerder

metamorfose

werkte in Noorwegen en Denemarken

ondergaan met

en die ook de overige beglazing in de

aandacht voor

kerk uitvoerde. Heijman maakte grote

de historische

lichtbakken in zijn grote studio in Zoe-

details.

termeer. Zo had Nupen als het glas
werd gesneden en geplaatst in één keer

Werk van

zicht op het 17 meter lange raam. Het

Kjell Nupen in

glas bestaat uit vier verlijmde lagen: een

een kerk het

basislaag, gekleurd glas gesneden vol-

Noorse Geilo.

gens Nupen’s specificaties, een laag ge-

‘Mijn kunst is

brandschilderd floatglas en een toplaag

niet decoratief,

van weer gesneden gekleurd glas. ‘Mijn

maar altijd

kunst is niet decoratief’, zegt Nupen,

geïntegreerd.’

Succesvol kunstenaar
Kjell Nupen (1955) is een succesvol kunstenaar. Hij staat bekend om zijn karakteristiek
gebruik van de kleur ‘Nupen-blauw’. Zijn abstractie van het Noorse zuidelijke landschap,
met inbegrip van zijn ‘Overmalt postkort’ (overgeschilderde postkaart), heeft hem altijd
achtervolgd.
Nupen kwam in 1972 op de Nationale Academie van Beeldende Kunst in Oslo, amper zeventien jaar
oud, de jongste student daar, na te hebben gelogen over zijn leeftijd. Drie jaar later kreeg hij een beurs
die hem in staat stelde om zijn studie voort te zetten aan de kunstacademie in Düsseldorf. Zijn internationale doorbraak kwam in 1982 toen hij werd uitgenodigd op de jeugd Biënnale in Parijs. Zijn weken zijn
divers, omvangrijk en veelal afgestemd op de specifieke situatie. Nupen is bekwaam in veel verschillende
technieken en werkt vaak in meerdere disciplines, zoals glas, keramiek, grote glazen keramische vazen,
schilderen, brons, graniet en grafiek. Meer informatie: www.kjellnupen.com en www.pulchri.nl
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