Persbericht, juli 2019

SPAZIO NOBILE
stelt voor
“Subtle Bodies” by Laura Laine
van 5 september tot 22 december 2019
Vernissage Brussels Gallery Weekend:
Donderdag 5.9.2019 van 18u tot 22u in aanwezigheid van Emil Kovac
Laura Laine maakt in samenwerking met de Tsjechische glasblazers Emil Kovac
en Aleš Vacek vijf sculpturen van verguld glas. Haar werk verkent hoe
herinneringen aan emoties, geuren en andere zintuiglijke waarnemingen
verdwalen in objecten en deze transformeren.
Op dezelfde manier dat een menselijk lichaam fysieke en vibrerende
herinneringen aan gebeurtenissen uit het verleden kan bevatten, kunnen
objecten deze energieën ook behouden.
De moleculaire en energetische samenstelling van objecten is traag en
duurzaam, dus houden ze deze dynamiek langer.
De werken tonen hoe deze energieën als nieuwe organische vormen tevoorschijn
komen uit witte objecten die hun eigen autonome lichaam hebben gecreëerd.
In de ogen van de kunstenaar veredelt de gouden kleur het onderwerp en
benadrukt het de sensualiteit van het glanzende glas. Bovendien trekt het zowel
de aandacht en breekt het met de stevigheid door reflectie van het licht. Dit is
Laura Laine’s manier om materialiteit en spiritualiteit te benadrukken.
De vijf gouden glazen sculpturen zijn uniek, met de hand geblazen en bevatten
zilver binnenwerk, zijn koud gesneden en gemonteerd en gesigneerd door de
kunstenaar.
___
Laura Laine (born 1983) is a Helsinki based visual artist and illustrator with her own
distinct and recognizable style. She has been working with glass since 2013 in Finland,
Holland and Czech Republic, and has had her glass sculptures and drawings exhibited
in Dubai, Tokyo, New York, Holland, London, Los Angeles and Helsinki, among other
locations. In her illustration work, she is particularly known for her surrealistic handdrawn female figures. Laine’s CV lists a great deal of work for international magazines
and companies such as Vogue Japan, Vogue Italy, Vogue Germany, Givenchy, Elle, The
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New York Times, The Guardian, Harvey Nichols and Pantene. She’s also collaborating
frequently with Nick Knight’s SHOWstudio. She has received multiple awards for her
work. Spazio Nobile represents her since 2019 and has shown her glass sculptures from
her previous "Wet Collection" at Collectible, Vanderborght Building, Brussels in March
2019, at Institut finlandais, Paris (until 13 July) and at Révélations Biennial in Paris in
May 2019.
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