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City of Light 2010
Eindhoven en licht horen bij elkaar. Het is een combinatie  
die het karakter van de stad en zijn inwoners toont.  
Want licht staat voor ideeën, design, innovatie en 
technologie. En dat past bij Eindhoven, de stad waar vroeger, 
nu en straks wordt uitgevonden en bedacht. Van televisies 
en radio’s tot design waarmee het makkelijker is om langer 
thuis te kunnen wonen. Eindhoven hoort niet voor niets tot 
de technologische top in Europa en wil doorgroeien naar 
de technologische top van de wereld. Licht is daarbij een 
voorbeeld. Het is het symbool dat aangeeft dat Eindhoven 
zich ontwikkelt en groeit. Het past bij het karakter van toen 
en hoort bij het karakter van de toekomst.

In 2010 is Eindhoven weer ‘ City of Light’ . Het is ook het 
jaar dat GLOW het eerste lustrum viert. De Eindhovense 
binnenstad staat acht dagen lang in de spotlights. Licht 
getoond door lichtkunstenaars op allerlei creatieve 
manieren met dit jaar als centraal thema ‘(Re-)Discovering 
Eindhoven’. Iedereen kan, mag en zal het licht ontdekken of 
herontdekken. GLOW zorgt ervoor dat kleine details in de 

stad worden uitgelicht. De uithoek waar normaal alleen de 
fiets wordt geparkeerd, wordt nu een mooie compositie van 
licht in de openbare ruimte. Ontdek het. Het gebouw dat u 
kent omdat u er dagelijks langsloopt of fietst verandert in 
een lichtobject van een andere orde. Herontdek het.

Onze binnenstad wordt ook in 2010 weer de meest 
creatieve binnenstad van Nederland. Een fantastisch 
lichtspektakel. 

Ontdek het licht, ontdek GLOW!

Rob van Gijzel,
Burgemeester van Eindhoven

Beste Bezoeker,
Eindhoven heeft een lange relatie met licht, maar dan 
bij uitstek in de zin van ontwikkeling en productie van 
lichtbronnen. In de stad was licht maar zelden als esthetisch 
element zichtbaar, niet als autonome kunst, evenmin in de 
openbare ruimte.

Medio 2000 is in de centrumvisie voor Eindhoven het thema 
‘avondstad’ geïntroduceerd: niet alleen overdag, maar ook  
‘s avonds een levendige binnenstad ontwikkelen.

In 2006 heeft CityDynamiek samen met toenmalig 
burgemeester Sakkers het initiatief genomen om met het 
eerste internationale lichtfestival GLOW een sterke impuls 
te geven aan zowel het thema licht, als ook aan het beleven 
van de stad op een geheel andere wijze: de echte ‘avondstad’!
Voor die eerste editie in 2006 is samenwerking gezocht met 
het curatorenteam Bettina Pelz en Tom Groll. Dankzij hun 
ervaring en internationale contacten was de eerste editie al 
meteen een volwaardig lichtfestival te noemen. Gedurende 
vier jaren hebben zij GLOW op een internationaal 
toppodium gebracht. Hiervoor en voor hun inspirerende 
samenwerking zijn wij hen veel dank verschuldigd.

In deze vijfde editie is in de ontwikkeling gekozen voor een 
samenstelling van een curatorenteam uit de eigen culturele 
instellingen en lichtdesigners van de stad. Ook hen is dank 
verschuldigd dat zij dit boeiende proces met ons wilden 
aangaan.

Daarnaast een woord van dank voor bestuur en team 
van CityDynamiek, die de afgelopen jaren met grote 
betrokkenheid, passie en energie aan alle edities van  
GLOW hebben gewerkt.

Geniet van een imposnt, inspirerend en betoverend  
GLOW 2010!

 
Harry Roumen,
Bestuursvoorzitter Stichting CityDynamiek Eindhoven 



2.  Har Hollands, Kees Bos,  
Leon Verlaek

Project: Ontstegen
Locatie: Vijksteeg (doodlopende steeg achter de Demer)

De oorspronkelijke Vijksteeg verbond de Vrijstraat met 
een parkeerplaats. De smalle steeg was slecht verlicht en 
oogde weinig uitnodigend. Herinrichting van de binnenstad 
zorgt er vaak voor dat rommelige, ontoegankelijke plekken 
verdwijnen of aantrekkelijker worden gemaakt. Zo werd 
de oude Vijksteeg onderdeel van winkelstraat de Nieuwe 
Emmasingel. 

Har Hollands, Kees Bos en Leon Verlaek brengen met 
Ontstegen een ode aan de toevallig ontstane en minder fraaie 
delen van de stad. Ook dit soort plekken dragen volgens 
de makers bij aan de stedelijke identiteit. Met behulp van 
projecties, lichteffecten en geluid wordt op dichterlijke 
wijze een illusie verbeeld. De steeg wordt neergezet als een 
vrijplaats voor verbeelding waarin kan worden afgeweken van 
conventies en verwachtingen.

www.hollands.info
www.bld.nl

Hollands, Bos en Verlaek, Ontstegen, 2010Erik Groen, Big Jim, 2007

1. Erik Groen 
Project: Light being
Locatie: Nieuwe Emmasingel 18 (GLOW café)

Erik Groen creëert interactieve en educatieve installaties 
en maakt daarvoor vaak gebruik van lichtbronnen. Veel 
van zijn werk is politiek getint, doordat het op een speelse 
wijze aandacht vraagt voor thema’s als duurzaamheid en 
hergebruik. Ook het werk dat hij tijdens GLOW presenteert 
laat ons nadenken over de manier waarop we omgaan met 
onze omgeving.
 
Light being is een bewegende sculptuur die vrijwel volledig 
is opgebouwd uit licht. Door laserstralen in een mistige 
omgeving te projecteren, lijkt het immateriële licht een 
tastbare vorm aan te nemen. De lichtbundels zijn zo 
geprogrammeerd dat ze samen de beweging van een dier 
imiteren. Het virtuele wezen verkent nieuwsgierig zijn 
omgeving, waarbij heel directe interactie met het publiek 
mogelijk is.

www.groeninnovaties.nl

Project:  GLOW Café 
Locatie: Nieuwe Emmasingel 18

Bar met expositie door Eat Drink Design.

Design: Maarten Baas / Joost van Bleiswijk / Grond-vormen / 
Coens / Hulger / NGispen / Kranen & Gille /  
Rosalie de Kruyf / Studio OOOMS / Studio Re-Creation / 
Maaike Roozenburg / Jonas Samson / Wieland Vogel /  
Vibia & Eikelenboom

Vanaf 17.00 meeting point voor kunstenaars, publiek en pers.

www.eatdrinkdesign.nl
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3. Graham Hudson  
Project: The Value of  Things to come
Locatie: Bouwkraan bij Emmasingel

De Britse Graham Hudson gaat bij het maken van nieuw 
werk vrijwel altijd uit van de betreffende locatie. In 
Eindhoven vielen Hudson de verschillende bouwplaatsen 
op, op Strijp-S, maar ook in de binnenstad. Het idee van een 
stad die werkt aan het verbeteren van de leefomgeving en de 
infrastructuur is het uitgangspunt geweest voor The Value of 
Things to come. 

Op de bouwplaats aan de Vrijstraat staat een grote hijskraan. 
Deze draagt een lichtbak die jarenlang als reclamebord 
dienst heeft gedaan bij een Londense garage. Enkele jaren 
geleden moest dit bedrijf uit 1926 vanwege herontwikkeling 
van het gebied de deuren sluiten. De kunstenaar wilde het 
reclamebord als symbool voor verandering en ontwikkeling 
graag behouden. Nu zweeft het in het centrum van 
Eindhoven, soms hoog boven gebouwen, soms vlak boven 
het wegdek en herinnert het samen met de hijskraan aan het 
oneindige proces van opbouw en afbraak.

Bij harde wind zal dit project geen doorgang vinden.

www.grahamhudson.com

Cerith Wyn Evans 
Project: Searchlight
Locatie: GLOW-parcours

Een helikopter met zoeklicht vliegt vlak boven het GLOW-
parcours en licht daarbij alles uit wat hij tegenkomt. Het 
beeld van de rondcirkelende helikopter schept verwarring. 
Gaat het om een act waarbij mensen en gebouwen feestelijk 
in de spotlights worden geplaatst, of is er iets aan de hand 
in Eindhoven? Wordt er misschien een crimineel gezocht? 
Het licht roept associaties op met shows en glamour, maar 
ook met achtervolgingsscènes uit politieseries, films of het 
journaal.

Bovendien wijst de kunstenaar erop dat je aan een zoeklicht 
als dit niet kunt ontsnappen: het houdt als een ‘Big Brother’ 
alles en iedereen in de gaten. De kunstenaar laat ons 
nadenken over de grens tussen illusie en werkelijkheid en 
tussen veiligheid en controle.

Datum: 13 november 2010 (onder voorbehoud) 

Met dank aan:
Dienst Operationele Samenwerking
Unit Luchtvaartpolitie, Vliegdienst
Korps landelijke politiediensten, Driebergen/Schiphol Oost

4. Cerith Wyn Evans
Project: Ours
Locatie: 1ste verdieping Stadspoort

Cerith Wyn Evans presenteert een werk in een doorsnee 
appartement in het centrum van de stad. Op de televisie 
speelt hij een film af, waardoor het interieur flikkerend 
wordt verlicht. Het publiek kan niet zien om wat voor film 
het gaat, aangezien de monitor van ons is afgewend en het 
reflecterende licht te weinig informatie biedt.

Subtiele en alledaagse lichteffecten als deze zijn eigen aan de 
stad. Al gauw wordt duidelijk dat ze onze nieuwsgierigheid 
aanwakkeren. We kijken als een voyeur andermans huiskamer 
in en vragen ons af wat er op de televisie te zien is. Waarom 
zou de bewoner trouwens een film bekijken met verder alle 
lampen uit? Het spanningsveld tussen het publieke en private 
domein en tussen controle en privacy is in deze minimale 
installatie voelbaar aanwezig.

Cerith Wyn Evans, Later that Day, 2004

Affiche Philips, collectie Museum Kunstlicht in de KunstGraham Hudson, Olympic Park Proposal
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Teresa Mar, Equilibrium, 2010

5. Aldo Hoeben
Project: Indruk
Locatie: Krabbendampad

Het werk van Aldo Hoeben draait om het gebruik van 
perspectief. Hij zet de regels van het perspectief naar zijn 
hand om onze waarneming van ruimtelijkheid te beïnvloeden.
Op de blinde muur aan de achterzijde van de V&D heeft 
Hoeben een kast met flexibel materiaal geplaatst. De 
bezoeker kan deze stof met de hand indrukken. Op de wand 
ontstaat tegelijkertijd een projectie waarbij het lijkt of een 
enorme hand van binnenuit druk uitoefent op de wand en 
deze doet vervormen. De beweging van de bezoeker wordt 
daarbij exact gevolgd.

Een wand moet star en stevig zijn om een dak te kunnen 
dragen en de gebouwde constructie stevigheid te bieden. 
De kunstenaar maakt gebruik van deze verwachting om het 
publiek op het verkeerde been te zetten. Met behulp van 
een interactieve projectie creëert hij een illusie waarbij de 
massieve muur lijkt te smelten en zacht en kneedbaar wordt 
onder de handen van de bezoeker. 

www.fieldofview.com

7.  Michel Suk en Philips 
Philharmonisch koor 

Project: Rejoice the Lamb
Locatie: Catharinakerk

Het 70-koppig Philips Philharmonisch koor geeft drie 
concerten in de Catharinakerk waarbij licht een grote rol 
zal spelen. Onder leiding van Gijs Leenaars wordt Rejoice the 
Lamb van Benjamin Britten uitgevoerd, begeleid door orgel en 
solisten. Het stuk is geschreven op de akoestiek van een grote 
kerk en maakt optimaal gebruik van de nagalm in het gebouw. 
 
Rejoice the Lamb bestaat uit meerdere delen die verschillend 
van karakter zijn: soms geheimzinnig of vredig, dan weer 
krachtig of opstandig. Lichtontwerper Michel Suk plaatst met 
behulp van projecties en LED-verlichting accenten bij de 
gezongen muziek. Licht en geluid voeren het publiek mee in 
een avontuur van ruimte, licht, schaduw en kleur.
 
Een concert duurt twintig minuten. Aanvang: zaterdag 6 
november 19.00, 20.00 en 21.00 uur. Het concert wordt 
opgenomen en zal tijdens GLOW continu te horen zijn 
begeleid door de lichteffecten van Michel Suk.

www.shiner.demon.nl
www.korenfestivaleindhoven.nl

6. Teresa Mar
Project: Equilibrium
Locatie: Catharinakerk

De projectie op de Catharinakerk is samengesteld uit 
beeldmateriaal van het internet, uit reclamefolders, kranten 
en tijdschriften. De Oostenrijkse Teresa Mar laat deze 
beelden samensmelten tot een kleurige compositie die 
langzaam van sfeer verandert. Sommige beelden, zoals 
vrouwengezichten, mensfiguren of engelen, zijn nog 
herkenbaar. De meeste afbeeldingen zijn echter zo bewerkt, 
verknipt en gedraaid dat we ze slechts nog als abstracte 
vorm waar kunnen nemen. 

Voor Teresa Mar is het leven terug te brengen tot een 
zoektocht naar het evenwicht tussen licht en donker. Om 
dit evenwicht te bereiken zijn momenten van stilte en 
contemplatie nodig. Met Equilibrium verbindt ze de kerk als 
mystieke plek met een beeldenstroom waarin de tegenpolen 
figuratie en abstractie, maar ook licht en donker, een fragiel 
evenwicht vormen. Het geluid is van Michael Trommer en 
Dubreak.

www.teresamar.com

Michel Suk, Rejoice the Lamb, 2010

Aldo Hoeben, Indruk, 2010
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8. Skertzò
Project: Icarus and the flying city
Locatie: Stadhuis

Het Eindhovense Stadhuis wordt door het Franse Skertzò 
met videoprojecties verlicht. Het lijkt of de gevel wordt 
opengebroken waardoor het inwendige van het bouwwerk 
zichtbaar wordt. Het gebouw blijkt een levend wezen te 
zijn dat met tomeloze energie zijn omgeving verbouwt en 
ontwikkelt. Eindhoven wordt neergezet als een stad waar 
wordt gepoogd het onmogelijke mogelijk te maken.

Wanneer het gebouw vleugels lijkt te ontwikkelen en de 
zware sculptuur van Arthur Spronken van het gebouw 
loskomt en opstijgt, wordt de verwijzing naar de mythe van 
Icarus duidelijk. Icarus maakte vleugels van hout, veren en 
was. In zijn overmoed vloog hij te dicht bij de zon, waardoor 
de was van de vleugels smolt en Icarus neerstortte in zee. 
Het geprojecteerde verhaal kent een open einde, maar de 
waarschuwing van de makers is duidelijk.

www.skertzo.com

Yayoi Kusama, Infinity Mirrored Room, 1994

10. Robert Paul Göschel
Project: Leuchtbogen
Locatie: Dommel

Robert Paul Göschel presenteert het werk Leuchtbogen, een 
installatie in de Dommel.  Vanuit het wateroppervlak verrijst 
een metershoge boog van gloeiend oranje licht. De spiegeling 
in het water zorgt ervoor dat de boog wordt verdubbeld tot 
een exacte cirkel. De weersomstandigheden en de rimpeling 
van het water maken dat het beeld op ieder moment anders 
waargenomen wordt. 

Door de strenge, geometrische vorm verwijst de boog 
naar door mensen gevormde constructies, zoals gebouwen, 
bruggen of onderdoorgangen. Tegelijkertijd refereert het aan 
natuur, doordat het is opgebouwd uit licht en mede wordt 
bepaald door wind en water. In dit stille stukje binnenstad, 
met het groen van de oevers, maar tevens de strakke, 
hoekige vormen van het Van Abbemuseum, komt het dan ook 
goed tot zijn recht.

www.pontonero-light.de
www.lichtproduktionsgenossenschaft.de

9.  Yayoi Kusama
Project: Infinity Mirrored Room – Love Forever
Locatie: Van Abbemuseum

De Japanse Yayoi Kusama heeft grote bekendheid verkregen 
in de jaren vijftig en zestig. Met schilderijen, maar ook 
met sculpturen, boeken, experimentele films en kranten, 
modeshows en vredesdemonstraties is ze een bijzonder 
veelzijdig kunstenaar te noemen. Ze zoekt naar nieuwe en 
onconventionele wegen om haar publiek te bereiken en 
maakt daarbij vaak gebruik van de massamedia.

Voor Infinity Mirrored Room – Love Forever uit 1994 weet 
Kusama met eenvoudige middelen een verbluffend, haast 
psychedelisch resultaat te bereiken. Een kleine ruimte 
bekleed met spiegels en lampen lijkt zich oneindig ver in alle 
richtingen uit te strekken. Het is alsof de beschouwer zich in 
een gewichtsloze toestand bevindt en zweeft in een ruimte 
met louter lucht en licht.

www.yayoi-kusama.jp

Robert Paul Göschel, Leuchtbogen

Skertzò, Reflections, Fête des Lumières, Lyon 2002
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Navid Nuur, Tentacle Thought nr. 4 (2006-2008). Foto: Navid Nuur. Courtesy: 
The artist, Martin van Zomeren,  Amsterdam and Plan B, Cluj/Berlin.

11. Bart Prinsen 
Project: Construction for Erosion / 30° Blank Bubble
Locatie: Schellens

Bart Prinsen is gefascineerd door het spanningsveld tussen 
chaos en de neiging van de mens om orde te scheppen.  
In de oude Schellens fabriek presenteert hij twee werken. 
Construction for Erosion bestaat uit een silo waaruit door een 
smalle gleuf fijn zand loopt. Het zand vormt een dun gordijn 
waarop een streep licht wordt geprojecteerd. 30° Blank 
Bubble wordt gevormd door een projectie van een luchtbel 
op een halftransparant scherm. In de projector bevindt 
zich een reservoir met olie waarin steeds langzaam een bel 
opborrelt. 

De beelden in beide werken lijken zich eindeloos te herhalen 
maar zijn nooit precies hetzelfde. Prinsen probeert met deze 
hypnotiserende beeldenstroom de gedachten even helemaal 
stil te zetten. Door hun organische en onregelmatige beweging 
zijn de vormen niet terug te brengen tot een duidelijke 
structuur en kun je slechts gebiologeerd blijven kijken.

www.bartprinsen.com

13. Mr. Beam 
Project: River of Light
Locatie: Vestdijk (Gebouw De Lage Landen)

Mr. Beam, een collectief van Mo Assem en Ruben van Esterik, 
laat zich inspireren door de gebouwde omgeving.  Voor River 
of Light zijn ze uitgegaan van een kunstwerk aan de Vestdijk. 
Het object is symmetrisch van opbouw en is bijna uitsluitend 
opgebouwd uit rechte lijnen. Ook de gebouwen rond het 
werk zijn strak en geometrisch van vorm.

Om een tegenwicht te bieden aan deze statische, geordende 
omgeving heeft Mr. Beam gekozen voor een dynamische 
installatie met ronde en natuurlijke vormen. In het midden 
van het kunstwerk wordt een lichtgevende bol geplaatst die 
tussen de pilaren lijkt te zweven. De constructie rond deze 
kern wordt bedekt met projecties. Kleine mechanische en 
organische vormen bewegen over het oppervlak van de 
pilaren, lijken energie aan elkaar door te geven en vormen 
samen een stroom van licht en kleur die geen begin  
of einde kent.

www.mr-beam.nl

12. Navid Nuur 
Project: diverse werken 
Locatie: Schellens

Navid Nuur transformeert alledaagse voorwerpen en 
materialen tot subtiele en zinnenprikkelende installaties. 
In alle werken speelt het concept een belangrijke rol. Hij 
onderzoekt conventies en doorbreekt de verwachtingen 
waarmee we de wereld om ons heen tegemoet treden. 
Eerder dit jaar won hij de Volkskrant Beeldende Kunstprijs.

Voor GLOW presenteert Nuur een installatie in de Schellens 
fabriek, waarin hij met enkele nieuwe werken reageert op 
objecten uit de collectie van het Van Abbemuseum. De 
werken van Nuur laten op een nieuwe manier kijken naar 
het origineel en brengen specifieke eigenschappen ervan 
aan het licht. Daarnaast presenteert hij de krant THE AFTER 
GLOW, waarin hij om het fenomeen licht beter te begrijpen 
juist het donker onderzoekt. De krant wordt tijdens het 
festival gratis verspreid.

www.navidnuur.nl

Mr. Beam, River of Light, 2010

Bart Prinsen, Zandloper, 2008

Bart Prinsen, Belprojector #1, atelier view 
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14. Spectaculaires 
Project: Golden Lines
Locatie: Paterskerk

Het in 1987 opgerichte Spectaculaires richt zich op groot-
schalige projecten in de openbare ruimte. Steeds spelen 
hierbij zowel projecties als geluid een rol.  Als scherm voor 
de projecties dienen vaak beeldbepalende elementen van een 
stad. Dit kunnen historische monumenten zijn, maar ook in 
het oog springende flatgebouwen of centraal gelegen pleinen.

In Eindhoven heeft Spectaculaires het oog laten vallen op 
de Paterskerk. Niet alleen het kerkgebouw, maar ook de 
gebouwen en begroeiing eromheen worden voor Golden 
Lines in het licht gezet. Uitgangspunt voor de projecties zijn 
de horizontale lijnen van gele baksteen die het exterieur 
van de kerk bepalen. Het lijnpatroon lijkt onder invloed van 
de belichting tot leven te komen en zich als een virus te 
verspreiden over de omgeving.

www.spectaculaires.fr

16. ASCII Art Ensemble 
Project: ASCII.LIVE
Locatie: Genderstraatje

Het ASCII Art Ensemble zet beelden om naar bestanden die 
volledig zijn opgebouwd uit ASCII-tekens. De meeste mensen 
kennen ASCII van de lijst met cijfercombinaties die samen 
met de Alt-toets speciale tekens opleveren in tekstverwer-
kingsprogramma’s. De kleurstelling van groene letters op een 
zwarte ondergrond verwijst naar de weergave op hele vroege 
computerschermen.

Voor deze installatie wordt camerabeeld live vertaald naar 
ASCII. Het publiek wordt gefilmd en kan zichzelf terugzien als 
levend tekstbeeld. Op deze manier wordt duidelijk dat alle di-
gitale bestanden, of het nu foto’s, letters of video’s zijn, in feite 
bestaan uit bits: nullen en enen. ASCII-kunst maakt duidelijk 
wat er ten grondslag ligt aan de ons omringende beelden en 
confronteert de beschouwer met een lage resolutie van de 
werkelijkheid.

www.desk.org/a/a/e/

15. Mark Bain 
Project:   The Light House - Variable Emission Transfer 

Architecture (VETA)
Locatie: Oude Luciferfabriek

In een kantoor van de luciferfabriek is een fel zoeklicht 
geplaatst, dat de raampartijen van de ruimte als grote 
schaduwen laat zien in de hal daaromheen. In deze hal, nu in 
gebruik als parkeergarage, is bovendien geluid te horen. Het 
lijken auto’s die binnenrijden, maar af en toe is ook iets an-
ders te horen. Het zijn vertrouwde geluiden voor deze plek, 
die echter pas opvallen wanneer ze in een ongebruikelijke 
setting als deze worden gepresenteerd.

De luciferfabriek kent een lange geschiedenis en heeft in de 
loop der jaren uiteenlopende functies gehad. De installatie 
van Mark Bain verwijst met licht en geluid naar elementen uit 
die geschiedenis en probeert daarmee iets van het karakter 
van het gebouw te vangen. Met The Light House activeert de 
kunstenaar onze zintuigen en nodigt hij ons uit de ruimte te 
bekijken en beluisteren alsof het de eerste keer is.

www.simulux.com

Mark Bain, Terrascope, 2009, Tschumipaviljoen, Groningen
Foto: Guapo (Gerrit Stel)

ASCII Art Ensemble, ASCII Art Ensemble, 1999
Spectaculaires, Paimpol, 2002
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Peter Kozma, Timescan, 2008

17. Jeroen Glas 
Project: MIMIC III
Locatie: Genderstraatje

Op een blinde muur in het Genderstraatje is een grote pro-
jectie te zien. Het beeld flitst en verandert alsof er sprake is 
van storing. Soms is de muur zelf te zien, soms een aangepaste 
versie, doordat onopvallende details worden uitgelicht, de 
kleuren verschieten of het beeld verschuift. Jeroen Glas projec-
teert een opname van de muur op diezelfde muur. Door het 
geprojecteerde beeld te bewerken lijkt de muur soms slechts 
als virtueel beeld te bestaan, tot de belichting verandert en de 
muur weer als tastbaar element te herkennen is. 

Bij het bekijken van een beeld ga je al snel op in de illusie, zoals 
bij het spelen van een computergame of het bekijken van een 
schilderij. Pas op het moment dat het beeld hapert of fouten 
bevat, realiseer je je dat je naar een afbeelding aan het kijken 
bent en verschuift de aandacht naar de gebruikte techniek. Het 
Genderstraatje staat vol met graffiti en de muur bevat tal van 
elementen die als lelijk worden ervaren. Jeroen Glas vestigt 
met een installatie die zelf lijkt te haperen de aandacht op deze 
schoonheidsfouten en brengt ‘een ode aan de knipperende 
lamp en de afbladderende verflagen’. 

www.jeroenglas.nl

19. Luminarie De Cagna
Project: Tunnel Rinascimentale con galleria celeste 
Locatie: Demer

Luminarie De Cagna is een Italiaans familiebedrijf opgericht
in 1930. Destijds verlichtte de firma bij feestelijke gelegen-
heden gebouwen en pleinen met olie- en carbidlampen.  Al 
snel werd overgeschakeld op elektrisch licht en sinds 2006 
worden voor nieuwe projecten uitsluitend LED’s gebruikt. 

De Demer, een van de belangrijkste winkelstraten van 
Eindhoven, is tijdens GLOW het domein van Luminarie  
De Cagna. Uit een houten constructie en honderdduizenden 
kleurige LED-lampjes wordt een reusachtige zuilengalerij 
opgetrokken die door zijn rondbogen doet denken aan 
Romaanse of Renaissancistische architectuur. De entreepartij 
is met 28 meter hoogte imposant. Het publiek kan door de 
sprookjesachtige galerij lopen en zich omgeven voelen door 
licht en kleur. Bovendien zal elke paar minuten, begeleid 
door muziek, een schouwspel te zien zijn waarbij een vleugje 
kitsch niet ontbreekt.

www.decagnaluminarie.com

Luminarie De Cagna , installatie Valencia, 2010

18. Peter Kozma
Project: Rolling
Locatie: Markt

Peter Kozma realiseert projecties van enorme afmetingen. 
Door het gebruik van grote aantallen projectoren kan hij 
gebouwen, maar ook huizenblokken en zelfs pleinen in hun 
geheel uitlichten. Met behulp van licht voorziet hij de locatie 
van een extra betekenislaag, benadrukt hij opvallende ele-
menten en laat hij andere naar de achtergrond verdwijnen. 

Voor GLOW verandert hij het aanzien van de Markt volledig. 
Alle zijden van het plein worden verlicht, zodat de bezoeker 
zich omgeven voelt door het werk. Met 21 projectoren en 
een geluidsinstallatie wordt een integraal verhaal verteld. 
Langzaam verschuivende beelden zorgen voor een steeds 
veranderende compositie die langzaam complexer, voller 
en kleurrijker wordt. De beweging van minimale vormen en 
terughoudend kleurgebruik naar een overdaad aan patronen 
en kleuren is elke dag anders, doordat iedere avond deels 
andere beelden worden gebruikt.

www.peterkozma.com

Jeroen Glas, Installatie Polderlicht 2009
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20. T.I.L.T.
Project: Mon jardin public
Locatie: 18 Septemberplein

Het Franse TILT, opgericht door François Fouilhé and Jean-
Baptiste Laude, tovert het 18 Septemberplein om in een 
weelderige bloementuin. Verschillende soorten lichtgevende 
sculpturen, die sterke gelijkenissen vertonen met bomen en 
planten, veranderen het uitgestrekte plein in een stadspark 
waarin je even kunt ontsnappen aan de drukte.

De sculpturen hebben wonderlijke namen en vormen. Het 
Herbum Follus doet denken aan wuivend riet, waarbij de 
pluimen zijn vervangen zijn door rode lichtpunten. Het 
Carbonium lijkt op een geknot boompje waarbij de knoppen 
worden gevormd door gloeilampen en de stam door vele 
meters elektriciteitssnoer. De Ombrellum herinnert met zijn 
grote rozetten aan een boeket chrysanten of goudsbloemen 
en de Pissenlit verwijst naar de pluizenbol van een paarden-
bloem. Samen vormen de lichtgevende gewassen een 
feestelijk decor voor een ontspannen wandeling. 

www.t-i-l-t.com

TILT, Pissenlit en Ombrellum

GLOW café
Nieuwe Emmasingel 18

Museumcafé Flavours
Stratumsedijk 2 - tel. 040 - 2381062

Bar Restaurant Dijk 9
Stratumsedijk 9 - tel. 040 - 2122355

Best Western Premier ART Hotel 
Eindhoven
Lichttoren 22 - tel. 040 - 7513500

Sofitel Cocagne Eindhoven
Vestdijk 47 - tel. 040 - 2326111

GLOW Food & Drinks
Een aantal horeca-exploitanten hebben zich aangesloten bij het initiatief ‘GLOW Food & Drinks” en serveren een speciaal 
GLOW-gerecht, GLOW-drankje of zelfs een volledig GLOW-menu tegen een vriendelijke prijs. U kunt de deelnemers aan 
‘GLOW Food & Drinks’ herkennen aan een verlicht object aan de buitenkant van de zaak.

Openingstijden
VRIJDAG EN ZATERDAG VAN 18.00 - 00.00, ZONDAG T/M DONDERDAG VAN 18.00 - 23.00, gratis TOEGANKELIJK

Stads
Paradijslaan 48 - tel. 040 - 2367656

Grand Café Berlage
Kleine Berg 16 - tel. 040 - 2457481

Ons, eten en drinken
Kerkstraat 16 - tel. 040 - 2938917

JIU.NU Restaurant & Winebar
Willemstraast 9 - tel. 040 2027154

Restaurant & Lunchcafe RossaNero 
Stationsplein 15 - tel. 040 2376071
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A.  Museum Kunstlicht in de Kunst  
presenteert Li Hui

Locatie: Emmasingel 31

De Chinese kunstwereld is in beweging. Jonge 
Chinese kunstenaars laten de traditionele 
vormentaal los en experimenteren met 
nieuwe expressievormen. Bovendien passen zij 
in navolging van westerse kunstenaars steeds 
vaker technologie toe in hun werk. 

Het werk van Li Hui (1977) is monumentaal 
van karakter en wordt sterk bepaald door 
gekleurde lasers. Eén van de tentoongestelde 
werken bevat maar liefst 13.000 laserstralen. 
Tijdens GLOW gratis toegankelijk van 18.00-
23.00 uur.

www.kunstlichtkunst.nl
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Juweliers

Locatie: Bergstraat 5-7

Familiebedrijf dat sieraden en juwelen 
ontwerpt en vervaardigt, gespecialiseerd in 
edelstenen en edelmetalen. Speciaal voor 
GLOW wordt een selectie tentoongesteld 
over de betoverende werking van 
fluorescerende mineralen. Deze hebben een 
bijzondere eigenschap: als ultraviolet licht op 
deze mineralen schijnt gaan zij licht uitzenden. 
De mineralen worden stuk voor stuk zelf 
kleine lampjes.

Wijen Goudsmeden-Juweliers is tijdens 
GLOW geopend tot 22:00 uur. Daarna blijven 
de edelstenen te bewonderen in de etalage.

www.wijengoudsmeden.nl

Li Hui, Reïncarnation, 2007

B. de eindhovense school 
Project: The Inside Out
Locatie:  Achterom (steegje tussen 

Keizersgracht en Kerkstraat)

Een studententeam van de eindhovense 
school komt onder leiding van oud-student 
Rutger Dragstra en Jeanny Kaethoven met het 
concept The Inside Out.

De lichtvoorstelling met projecties en 
sensoren toont een kijkje door de muur. 
Binnen de moderne samenleving wordt alles 
vastgelegd en gedeeld met de rest van de 
wereld via Twitter, Facebook, Hyves en andere 
social media. The Inside Out laat een andere 
kant van het leven zien. Maar deze keer is men 
zich niet bewust van de buitenwereld, laat 
staan van de aanwezigheid van toeschouwers.

www.eindhovenseschool.nl

de eindhovense school, The Inside Out

D.  Stichting PEK/Galerie  
Van de Water

Locatie: Luciferstraat 3

Galerie Van de Water en Stichting PEK, 
Platform Eindhovense Kunstenaars, werken 
tijdens GLOW samen om lichtkunst van jonge 
Brabantse kunstenaars te laten zien. 

Jaap van den Elzen presenteert lichtinstallatie 
Fenestra voor het Don Boscoplein, ondersteund 
door een soundscape van Augusto Meijer. Van 
den Elzen gebruikt de raampartijen aan het 
plein en transformeert deze tot een gelaagde, 
ruimtelijke compositie van licht en kleur. 

Suzanne van Rest toont haar installaties ‘Space 
BetweenThoughts’ en ‘Soft Warmth of Southern air’. 
Openingstijden van 19.00 - 22.00 uur.

www.galerievandewater.nl
www.stichtingpek.nl

Jaap van den Elzen, Fenestra (artist impression)



E.  Van Abbemuseum
Locatie: Bilderdijklaan 10

Tijdens GLOW is het Van Abbemuseum tot 
middernacht geopend voor publiek. Een van 
de kunstwerken van het GLOW-parcours, de 
installatie van Yayoi Kusama, is te vinden in de 
foyer. Daarnaast zijn de entree, de gang, de 
museumshop en het museumcafé toegankelijk. 

Hier zijn onder andere kunstwerken 
opgesteld van Eindhovenaar John Körmeling 
en de uit Turkije afkomstige Ahmet Ögüt.
Op de zaterdagen 6 en 13 november is tot 
23.00 uur het gehele museum open. Er geldt 
op deze avonden een aangepast entreetarief 
van 5 euro. Ook te bezichtigen Play Van Abbe 
deel 3: De principes van verzamelen - Het 
verzamelen van principes en Lissitzky+.

www.vanabbemuseum.nl

G. Designhuis Eindhoven
Tentoonstelling:  Liberation of Light  

(t/m 30 januari 2011)
Locatie: Designhuis, Stadhuisplein 3

Levende lichtinstallaties, verrassende 
verlichtingsobjecten en een interactieve 
lichtwand als educatief speeltoestel voor 
kinderen. De tentoonstelling Liberation of Light 
laat zien dat LED’s veel meer zijn dan kleinere 
en duurzamere ‘gloeilampjes’. De digitalisering 
van licht betekent een revolutie, even groot of 
misschien wel groter dan de uitvinding van de 
gloeilamp bijna 150 jaar geleden.

Tijdens GLOW van 18.00–23.00 uur is een 
deel van de expositie gratis te bezichtigen.

www.designhuis.nl

F.  Nationaal 
studentenproject 

Locatie: Designhuis, Stadhuisplein 3

Studenten van de Rietveld Academie 
Amsterdam,  Academie St. Joost Breda,   
Avans Hogeschool Den Bosch, MBO-college  
Sint Lucas Boxtel,  Academie van Bouwkunst 
Arnhem, Design Academy Eindhoven en  
TU Eindhoven zijn in drie groepen aan de slag 
gegaan met het fenomeen kunstlicht. 

Juist de creatieve samenwerking van studenten 
uit verschillende disciplines heeft geresulteerd 
in bijzondere lichtontwerpen, gemaakt 
van restmaterialen uit kringloopwarenhuis 
Bialystok en een partij gekregen LED-lampen. 
De objecten worden geëxposeerd in de hal 
van het Designhuis. Een vakjury heeft een 
winnend ontwerp uitgekozen.

H. Onomatopee 
Project:  Andres Ramirez Gaviria,  

between forms of representation  
and interpretation 

Locatie: Bleekstraat 23

Andres Ramírez Gaviria richt zich op de 
vertaling tussen de culturele en
technologische processen. Zijn werk plaatst 
vraagtekens bij de veronderstelde
bepaaldheid van cultuur en technologie. In 
plaats daarvan suggereert hij meerdere
lezingen. Door af te zien van aanspraak op 
onveranderlijkheid, opent het werk een
alternatieve ruimte, waar informatie 
kneedbaar materiaal wordt, waar hervorming
de vorm en de inhoud elke keer weer een 
andere context laat manifesteren.

www.onomatopee.net

John Körmeling, HI HA, 1992 Studentenworkshop 2009

Studioloop.ph, Sonumbra
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Andrés Ramírez Gaviria, between forms of representation  
and interpretation, 2005



I.  TAC presenteert  
Wiersma & Smeets

Project: Schijnvertoning VII: light-play-room
Locatie: Sofitel Cocagne, Vestdijk

Het Temporary Art Centre (TAC) presenteert 
in een leegstaande ruimte van Sofitel 
Cocagne SchijnvertoningVII: light-play-room van 
kunstenaarsduo Wiersma & Smeets. 

De ruimte is omgebouwd tot speelkamer vol 
lampjes en projectoren, waar de kunstenaars 
spelen, rondhangen of mijmeren als kinderen. 
Soms raken ze opgewonden van een 
ontdekking en zijn ze niet meer te stuiten, om 
even later onderuit te zakken en te genieten 
van het magische behang dat de speelkamer 
omhult. Tijdens GLOW live performances.

www.tac.nu

K.  Muziekgebouw  
Frits Philips

Project: Redesign
Locatie: ingang Heuvel Galerie 140

Het Muziekgebouw (voorheen Muziek-
centrum) onderging afgelopen zomer een 
grootschalig redesign. Gevel en foyers werden 
volledig vernieuwd, waarbij licht, design en 
technologie op boeiende wijze  
zijn geïntegreerd. 

Videokunstenaar Jérôme Siegelaer maakte 
tien filmpjes waarin hij het proces van de 
metamorfose op kunstzinnige wijze verbeeldt. 
Gitarist Selim Lemouchi componeerde er tien 
stukken bij die hij zelf uitvoert. Speciaal voor 
GLOW zijn de tien werken samengesmeed 
tot een bijzonder kunstwerk dat wordt 
vertoond op de ambient wall in de Stadsfoyer 
van het Muziekgebouw (lengte ca. 27 min). 

www.muziekgebouweindhoven.nl

J.  Dynamo i.s.m.  
de eindhovense school

Project: Eindhoven Gloeit
Locatie: Catharinaplein 21

De expositie Eindhoven Gloeit toont bizarre 
foto’s en een kunstzinnige stop motion 
film die door vrijwilligers van Dynamo en 
studenten van de eindhovense school zijn 
gemaakt. 

Zij hebben de straten van Eindhoven op een 
creatieve en eigentijdse manier verlicht en dit 
vastgelegd op foto en film met light graffiti, 
een fotografietechniek waarbij opnames 
van oplichtende figuren en teksten worden 
gemaakt door het bewegen met lichtbronnen 
voor de camera of het bewegen van de 
camera zelf. Betrokken fotografen: Marcel 
Wiegerinck,Teun de Wilt, Richard Spierings.

www.dynamo-eindhoven.nl
www.eindhovenseschool.nl

L.  Eindhoven  
City of Light 2010 

Project: Pixpong
Locatie: Toren Kennedy Business Center

In Eindhoven wordt tot eind 2010 iedere 
maand een nieuwe matrix-animatie getoond 
op de 83 meter hoge toren van het Kennedy 
Business Center. De animaties zijn onderdeel 
van het project ‘Pixpong’, een initiatief van 
de gemeente Eindhoven in het kader van 
‘Eindhoven City of Light 2010’. 

Oddone, Marieke van de Graft, Erosie,Volle-
Kracht, Hugo Vrijdag, Edhv, HeyHeyHey, 
Space 3 en Scherpontwerp zijn gevraagd een 
presentatie op de toren voor hun rekening
te nemen. Tijdens GLOW zal eensamenvatting 
van de projecten op de toren te zien zijn.

www.lichtstad.eindhoven.nl

still Bladgoud08

Wiersma en Smeets, Schijnvertoning VII, 2010

Volle-Kracht, Pixpong

Dynamo/eindhovense school, Fiets en Dolfijn
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M.  Lambert Rozema  
i.s.m. SOLG

Project: Lichtdouche
Locatie: Lichttoren, 7de etage (via lift Usine)

Kun je licht voelen? Ervaar het in de 
Lichtdouche van Lambert Rozema, een 
lichtkunstobject waar je gedeeltelijk in kunt. 
Door de handen te bewegen veranderen 
lichtkleuren en kunnen gebruikers zich in 
lichtkleuren onderdompelen. De intensiteit 
en kleur van licht heeft invloed op onze 
gezondheid. Daarom gaan tijdens GLOW 
een aantal studenten van de Technische 
Universiteit, faculteit Technische Innovatie, 
in samenwerking met SOLG Light & Health 
Research Foundation met behulp van de 
Lichtdouche onderzoeken welke invloed 
lichtkleuren op gebruikers hebben.

www.monartworks.nl
www.solg.nl

Lambert Rozema, Lichtdouche

GLOW App
Maak een virtuele tour met je mobiele telefoon langs de lichtinstallaties van GLOW. 
Met de GLOW App het hele programma in je telefoon, met de mogelijkheid om meer 
informatie te krijgen over specifieke projecten. Volg met GPS een aanbevolen route  
via een Google plattegrond.

Download de gratis GLOW App van Android Market of de Apple App store  
en installeer deze op een Android of iPhone (gebruik de zoekterm: glow eindhoven). 

1.  Zorg voor het starten van de App dat u uw mobiele 
internetconnectie (3G) en het GPS signaal aan hebt 
staan. Zonder deze twee functies is de App niet 
bruikbaar.

2.  Start de App. De applicatie zal na een aantal seconden 
laden beginnen.

3.  De telefooncamera zal vervolgens starten en het 
camerabeeld zal op uw scherm verschijnen. Op het 
scherm worden automatisch gegevens getoond. U kunt  
nu starten met de virtuele route zoals aanbevolen  
door GLOW.

4.  Na het starten van de App, richt u uw telefoon op de 
gebouwen in de omgeving. Wanneer er een GLOW 
project in de buurt is, verschijnt dit in beeld. 

5.  De markering op uw scherm geeft de naam van het 
project aan, deze markering bevat een link met meer 
informatie over het project. De link is te activeren door 
met uw vinger twee keer op de markering te tappen.

Links onderaan in het scherm ziet u een radarafbeelding. 
Daarin kunt u zien of er objecten in de buurt zijn en 
krijgt u ook een indicatie in welke richting de objecten 
zich bevinden.

In de App kunt u ook de plattegrond of kaart met de 
projecten zien. Op deze kaart zijn alle projecten zichtbaar 
en ook uw eigen positie waar u zich op dat moment 
bevindt. De plattegrond is op te vragen door te tappen 
op het pictogram rechtsonder in uw scherm. Daarna 
kiest u voor de optie map. Hierdoor kunt op de Google 
plattegrond de route nog beter volgen.

Succes en veel plezier!
De GLOW App is powered by  
Finalist IT Group BV.
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Project: Funware
Locatie: Witte Dame, Emmasingel 

Bij MU in de Witte Dame opent op vrijdag  
12 november Funware, een presentatie van 
kunst waarin software de hoofdrol speelt. 

De getoonde werken vormen het bewijs 
dat software, een ruggengraat van onze 
samenleving, niet alleen leidt tot saaie 
databases en contentbeheerssystemen,  
maar ook leuk, vrij en experimenteel kan  
zijn. Het publiek kan de tentoonstelling  
alleen op 12 & 13 november vanaf 
20.00 uur gratis bezoeken. 

www.mu.nl

Still uit performance Amy Alexander



Organisatie:

Curatorenteam:  
Marjan Ruiter (voorzitter, Zeeuws Museum)
Diana Franssen (Van Abbemuseum)
Annie Fletcher (Van Abbemuseum)
John Jaspers (Museum Kunstlicht in de Kunst) 
Walter van der Cruijsen (namens TAC)
Fernand Pereira (Philips LAC) 
Har Hollands (Har Hollands Lichtarchitect) 

CityDynamiek Eindhoven
Keizersgracht 16a, 5611 GD Eindhoven
Nederland / Netherlands
Telefoon +31 (0) 40 707 4040 Fax +31 (0) 40 707 4050
info@CityDynamiek.nl

Projectmanager: Robbert ten Caten
r.tencaten@CityDynamiek.nl

Uitvoerend producent: 
Lo Boelhouwers Event Management

Met speciale dank aan:

Best Image BV
C-twee creatieve communicatie
De Lichtjesroute
Drukkerij Snep
Lo Boelhouwers Event Management
Make Your Point
Noctua
Saskia van de Wiel
Suna Producties

Partners:

Finalist IT Group BV
Gunco
Pani
Pronorm
Van Straten Bouw en Vastgoed
Weijmans Media Groep 

Met dank aan de locatiehouders:

Admirant Shopping Eindhoven
Bossers & Fitters Bedrijfshuisvesting BV
Boutique Hotel Lumière
Cafe Centraal
Chinees restaurant Crystal Palace
Clercx Liebau
Coltex BV
De Lage Landen
Dynamo
Eden Crown Hotel Eindhoven
Gemeente Eindhoven
Heuvel Galerie
Kerkbestuur Binnenstadsparochies
Louwers Advocaten

MK2 Projects BV
Polyground Management & Advies 
Pronorm BV 
Rabobank Eindhoven-Veldhoven
Reef BV
Reklatex BV
Trudo
UCS BV
Van de Ven Franken Onstenk architectuurbureau
Van der Valk Hotel Eindhoven
Van Gansewinkel Nederland BV
Van Straten Groep BV
Vespo Groep
Volvo de Beemd  BV
Westphal Advocatuur 
Wildenberg Ynformal 

Manpower uitzendbureau
Modehuis Peeters
Paket Accountants
Schellens Textielfabriek, Stichting Ruimte
Sofitel Cocagne Eindhoven
Steps
V&D
Van Abbe Museum
Van Straten Bouw en Vastgoed
Weekmarktkooplieden
Winkeliers Catharinaplein, Demer, Nieuwe Emmasingel, 
Nieuwstraat en 18 Septemberplein
WPM Winkelcentrummanagement

Vrienden van GLOW:

BCM
Best Image BV
Beursgebouw Eindhoven BV
Cantos - Malherbe
C-twee creatieve communicatie
De Efteling 
Drukkerij Snep BV
D-Sign Visuele Reclame
Ergon
Freyja Eventhings
Holliday Inn Hotel
HumanCapitalCare 
Interfaced Business Events
KERO Bouw en Vastgoed BV
Korein
Mangiare BV

Fotowedstrijd Eindhovens Dagblad
Geïnspireerd door de bijzondere lichtinstallaties van GLOW? Ook dit jaar is er weer een GLOW fotowedstrijd. 
Een ED-jury kiest dagelijks een ‘foto van de dag’ uit. Lezers kunnen via internet stemmen op de uiteindelijke winnaar. 
Reglement fotowedstrijd GLOW:  www.ed.nl/specials/glow


