Crossroads Project 2012-13 Abstracten
De tentoonstelling van het Crossroads project tijdens Carrefour Européen du
Patchwork was een groot succes. Alle 34 Art Quilts werden gemaakt naar inspiratie
van de abstracte werken van de Belgische schilder Paul Van Hoeydonck tussen
1951-61. De quilts (80 x 80 cm) kwamen mooi tot hun recht in een goed verlichte
galerij van Espace des Tisserands – één van de mooiere zalen. Er was een speciale
muur voorzien om het project toe te lichten met daarnaast een eerbetoon voor
Lutgard Gerber met haar quilt.
Doordat er een afdruk van elk schilderij naast de quilt bevestigd werd trok dit de
aandacht van de bezoekers die onze pancarte niet hadden gelezen. Zo kwam er
een interactie tussen de bezoekers en de Art Quilts. Dikwijls hoorde men (in alle
talen): “Wat een goed idee. Dat willen we ook in onze groep”.
Maar dit succes is te danken aan de inzet van de Crossroads leden. Zij hebben zich
volledig ingezet bij het realiseren van dit project: het uitproberen van nieuwe
technieken, de hulp bij administratieve taken, ophangen, afhangen, toezicht
tijdens de expo en bezoekers te woord staan. Wie er bij was straalde van fierheid.
Een vijftal quilts had Monique ten huize Paul Van Hoeydonck laten zien en hij en
zijn secretaris waren onder de indruk. Sommige textiele werken vond Paul beter
dan zijn werk.
Paul Van Hoeydock zal in december 2013 in National Air and Space Museum
(Washington DC) zijn. Daar gaat een evenement door naar aanleiding van het
beeldje dat Paul maakte in 1971 en dat sindsdien op de maan ligt.
www.paulvanhoeydonck.com

Original work

Quilter + Art Quilt

Paul Van Hoeydonck
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Composition
21,5cm x 27,5cm

Wit Zwart in Dialoog.
80cm x 80cm
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Composition
16,5cm x 12,5cm
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Fracture in Black & Red.
80cm x 80cm
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Medina Fez
60cm x 70 cm
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80cm x 80cm

