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Een kunstwerk bestaande uit 100 afzonderlijke magnetische schilderijtjes

Ik ben de schilder Giorgetti (ook de "Mark Rothko
van Europa" genoemd). Mijn kunstwerken vindt u
op mijn homepage (www.gigarte.com/
sandrogiorgetti).

Dankzij uw magneten heb ik een vermoedelijk
wereldwijd uniek kunstwerk geschapen, dat in
november 2011 in het Museum Leonardo da Vinci
in Milaan werd tentoongesteld. Het werk "Frame
100" bestaat uit 100 van mijn kleine schilderijtjes
in de stijl van Rothko.

De achterkant van het kunstwerk bestaat uit een
met schilderslinnen bedekte metalen plaat. Elk
klein schilderij wordt met een magneet vlak
aaneensluitend op de metalen plaat geplaatst. De
waarnemer is zo op de eerste blik helemaal niet
duidelijk, hoe de afbeeldingen werden gefixeerd.

Met Pattex lijm lijmde ik een 10 x 5mm
schijfmagneet (www.supermagnete.ch/
dut/S-10-05-N) elk aan de achterkant
van de schilderijtjes. Ik moest de lijm 24
uur laten drogen. Daarna heb ik de
magneet zeker 300 keer aan de metalen
plaat laten snappen, zonder dat de lijm
heeft losgelaten.
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De afzonderlijke werken (voorbeelden zie verderop) worden voor de prijs van 50 €
per stuk verkocht. Lege plekken in het totaalbeeld worden daardoor vermeden, dat
er onder elk kleine afbeelding op het doek een steendruk (lithografie) van dezelfde
afbeelding ligt. De kopers kunnen hun schilderij op een willekeurig metalen
oppervlak plaatsen en hebben geen lijst nodig.

Dankzu supermagnete kon ik dit project, dat ik al sinds jaren in mijn hoofd hat
zitten, eindelijk verwerkelijken. Dit werk heeft mij letterlijk per katapult in der
wereldkunst geslingerd.
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            Vanwege uw actuele cookieinstellingen kunt u de video niet starten. Indien u
instemt met de verklaring gegevensbescherming kunt u zich deze inhoud laten
tonen.

          

          

                        Ik stem er in to, dat mij externe inhouden worden getoond. Dit kan
worden gebruikt om persoonsgegevens door te geven aan platforms van derden.
Meer hierover in onze Privacyverklaring (www.supermagnete.ch/dut/
data_protection#10-verwendung-von-sozialen-medien-videos).

          

        

        

          Nicht einverstanden

          

            Einverstanden

          

        

      

    

  

Gebruikte artikelen
100 x S-10-05-N: Schijfmagneet Ø 10 mm, hoogte 5 mm (www.supermagnete.ch/
dut/S-10-05-N)

Online sinds: 19.09.2011

De complete inhoud van deze pagina is auteursrechtelijk beschermd.<br />Zonder uitdrukkelijke
toestemming mag de inhoud niet worden gekopieerd en ook niet ergens anders worden
gebruikt.
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