
Lic
ln de leegte

KunstmaniÍestatie Dri e ku n stwerken m aakte Ar pad
szom bat h elyi voor G lasrij k ru bberge n. kgaa+over het
thema'Europa grenze(n)loos glas', over ztjnziekte en hoe die
hem opzichzelf terugwierp. ,,Het licht in de mensïelt."
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Met het einde
in zicht maak

- ArpadSzombathelyi

Italië kwam er glas-
kunst naar Tubbergen,
waar het op een groot
aantal verrassende
(buiten)locaties valt te
bewonderen.
De speciale Art &
Shoppingroute leidt
bezoekers langs glas-
kunst in winkels en in

kant markeert die een nieuw begin,
na een ziekteperiode van drie jaar,
maar het betekende tegelijk een ta-
melijk zware last. Alleen al doordat
hij zich moet behelpen met een
kleine berging en een garagebox om
in te werken. Zijn atelier had hij van-
wege zijn ziekte al opgedoekt. Niet
voor niets is'leegte'een rode draad in
hetwerk dat hij voorTtrbbergen
maakte.,,Mijn toekomstbeeld was
ineens radicaal anders. Met het einde
in zicht maak je letterlijk alles leeg.
Terwijl je niet weet hoeveel tijd je
nog krijgt."

Het gevoel van leegte maakte ook
de herinnering aan ziin eerste tijd in
Nederland weer pijnlijk levend.
Szombathelyi is geboren in 1954
twee jaar voor de Hongaarse opstand
die veel van zijn landgenoten als
vluchteling naar Nederland bracht.
Zelfkwam hij hier in r98o, toen her
Uzeren Gordiin nog stevig hing.,,Ik
had niets." In 1986 kreeg hii een ver-

ij verontschuldigt
zich bij voorbaat
voor eventuele uit-
weidingen.,,Daar
hebben alle Honga-
ren een beetje last
van. We zijn een

volk van vertellers, hè." Soms strui-
kelt de Hengeloër bijna over zijn
woorden, zo vol is Arpad Szombo-
thelyi van zijn bijdrage aan Glasrijk
Tirbbergeh, nog tot en met zondag te
zien. Curator Piet Augustijn invi-
teerde kunstenaars uit zoveel moge-
lijk landen van de Europese Unie.
,,Denk je dat je na meer dan 35 jaar
helemaal bent ingeburgerd, word je
toch weer als Hongaar gevraagd",
zegt de kunstenaar. Hij lacht erbij,
maar toch:,,Een beetje dubbel is het
wel."

Dat gold ook voor de klus die hij
hiermee op zich nam. Aan de ene

GLASRIJK TUBBERGEN

pagodetenten. Op het
Eeshofplein bieden ga-
leries en makers werk
te koop aan. Daar-
naast is er een uitge-
breid randprogramma
met interviews, rond-
leidingen, taxaties en
concerten.
glasrijk.nl

je letterlijk
alles leeg

Kunstenaars uit 23 landen op glasfestival
De kunstmaniÍesta-
tie Glasrijk Tubber-
gen duurt nog tot en
met zondag.
Het is de 2Oste editie,
en de laatste die door
curator Piet Augustijn
is samengesteld. VanaÍ
volgend jaar treedt een
nieuwe curator aan.

Vanwege het thema
'Europa grenze(n)loos'
zijn uit zoveel mogelijk
van de 28 landen die
bij de Europese Unie
zijn aangesloten, kun-
stenaars uitgenodigd.
Van Roemenië, Frank-
rijk en Denemarken tot
Letland, Nederland en
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