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Openingstoespraak, gehouden op zondag 17 oktober 2004, door  

Annelien van Kempen, bedrijfsaktief in !glass of identity",  

Kuipers & Van Kempen, Voorburg, en jong glaskunstenaar. 

 

RICHARD PRICE 

 

Expositie van !Hoofden en Lijven" bij Galerie Kunstlijn 13 in Leerdam 

Van 17 oktober tot en met 21 november 2004 

 

Richard, Saniye, vrienden van Richard Price en van Galerie Kunstlijn 13 en 

galerie eigenaar Saniye Bildircin, hartelijk welkom bij deze opening. 

 

Galerie Kunstlijn 13 van Saniye Bildircin toont werk van Saniye zelf en 

werk van beginnende, veelbelovende kunstenaars. En dan, als Saniye de 

gelegenheid heeft, presenteert zij het werk van een gerenommeerde 

kunstenaar, waar Saniye binnen haar sfeer en haar galerie, vrienden en 

relaties graag aan wil voorstellen. 

 

De tentoonstelling, die ik vanmiddag gevraagd ben te openen, is van de 

gerenommeerde kunstenaar Richard Price. 

 

Over Richard is heel veel te vertellen. Groot was dan ook mijn verbazing 

bij de voorbereiding van deze toespraak, toen ik probeerde teksten te 

vinden, die vertellen over Richard en zijn werk: ik heb ze niet kunnen 

vinden, helaas. Deze zullen in de toekomst zeker gemaakt gaan worden 

en daarom heb ik deze toespraak in ieder geval op papier gezet. 

 

Taal 

Zo weinig geschreven woorden als er zijn over Richard en zijn werk, zo 

weinig woorden gebruikt hij zelf. Richard mompelt en articuleert zuinig in 

een combinatie van zijn geheel eigen Engels/Nederlandse taal.  

Echter, mensen, die met Richard werken, weten dat de communicatie van 

Richard duidelijk is en niets aan het toeval overlaat.  

Want (is dat een verrassing?), Richard communiceert met lichaamstaal. 

In het Engels wil ik het noemen de !bodily kinesthetic language". 
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Het beste ervaar je deze communicatie als hij een workshop geeft en je les 

van hem krijgt, zoals ik een paar keer heb meegemaakt.  

Zijn eerste reaktie zal zijn om bij je te komen staan en je te wijzen op de 

houding waarop je de blaaspijp vasthoudt, waarop je je glas inwarmt in de 

gloryhole, je op de bank zit, je gereedschap vasthoudt, je kleurglas 

opneemt van de marver. Allemaal houdingen om te corrigeren. 

In een lesgroep van 4 mensen ziet hij alles, ook als hij meters bij je 

vandaan is, terwijl je ingespannen aan het werk bent, krijg je opeens een 

kreet, waarvan je voelt, dat die voor jou is. Je kijkt, hij maakt een 

beweging, mompelt wat en je begrijpt hopelijk direct wat hij bedoelt. Is dat 

niet het geval, dan komt hij met zijn lange benen op je af en pakt met zijn 

even lange armen de blaaspijp beet om het glas recht te zetten. En als je 

wilt, gaat hij naast je op de bank zitten en laat je in een gezamenlijke  

1-op-1 beweging lijfelijk voelen wat het is om glas te maken. 

 

Portretten 

Richard ziet alles, geen detail ontgaat hem.  

Dat brengt ons bij zijn werk, de hoofden en lijven. Portretten zijn het, in 

glas uitgedrukte impressies van datgene wat hij ziet.  

Bij Van Tetterode Glasobjekten in Amsterdam voert Richard dit werk uit. Ik 

was in het atelier toen een frêle Aziatische jonge vrouw binnen kwam. 

Richard stelde haar aan mij voor. Ik vroeg me af waarom zij langs kwam. 

En kreeg het antwoord: zij is een van mijn modellen. Hij legde me uit 

waarom hij haar zo"n prachtig model vond: de details van haar gezicht, de 

jukbeenderen, de neus, de afstand tussen de ogen. En hij voegde er gelijk 

aan toe dat hij een nog mooier model had, wier neus precies de juiste 

afmeting had.  

Zo leert Richard mij en u, als toeschouwer, kijken. 

 

In de afgelopen 3 jaar is het werk van Richard ontwikkeld tot de rijpheid, 

die het heeft in het hier in Galerie Kunstlijn 13 getoonde werk.  

In 2001 startte Richard zijn samenwerking met Louis la Rooij, 

glaskunstenaar en directeur-eigenaar van Van Tetterode Glasobjekten in 

Amsterdam. Samen ontwikkelden zij in Bullseye glas de gecombineerde 

techniek van glasfusen en blazen, de zogenaamde roll-up techniek.  
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In deze periode maakte Richard bijna geen eigen werk in de 

blaastechniek. Hij kwam daar niet aan toe. Hij voerde het werk van 

anderen uit, kunstenaars en vormgevers.  

In voorjaar 2002 moest hij wel zelf aan de bak, want hij was uitgenodigd 

tijdens de conferentie van de Glass Art Society in Amsterdam een 

demonstratie te geven in de speciaal gebouwde glasstudio van het 

congres. En dat moest een demonstratie zijn van zijn eigen werk. Hij 

beraadde zich en maakte nieuw werk, een vaas met witte spiraal en 

toevoegingen.  

In augustus 2002 ging Richard samen met Peter Huntelaar naar Venetië 

en nam deel aan de workshop van Pino Signoretto, meester-glasmaker in 

figuratief gevormd heet-glas. Zij beeldhouwden met het gesmolten glas 

allerlei vormen, waaronder kleine torso"s. Ik herinner me na hun terugkeer 

in Amsterdam de levendige discussie van Richard en Peter over het 

succesvol vormen van borsten, billen en dijen.  

Najaar 2002 nam Richard de leiding op zich van de Heet Glas studio van 

Van Tetterode. Voor sommige taken die hij daar vervulde, kreeg hij 

!blaastijd" in ruil, zodat hij voorjaar 2003 ruim 10 vrije dagen had verzameld 

om eigen werk te maken. 

 

Thema 

En toen is de ontwikkeling naar dit nieuwe werk heel hard gegaan.  

Richard combineerde zijn thema"s van Aziatische cultuur en 

boeddhistische spiritualiteit, plus de veelvuldige reizen naar Thailand met 

zijn technische meesterschap in het blazen en vormen van gesmolten 

glas.  

Kleuren roepen het licht en de warmte van het Thaise land op. Het 

kleurgebruik van Richard toont zijn vakmanschap in glas. Het versmelten 

van de kleuren en zijn liefde voor het verwerken van zilverfolie spreken 

volop uit zijn beelden en hun details. 

 

Hij is een fenomenale mallenmaker. Hij maakt in Thailand afdrukken van 

de gezichten en hoofden van zijn modellen, verscheept deze naar 

Nederland en maakt er in Amsterdam contramallen van. Dan maakt hij de 

gipsen mallen, waarin hij de glazen hoofden blazen kan.  

Voor de torso"s werkt hij op dezelfde manier.  
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Vervolgens gaat hij zeer geïnspireerd aan de gang met het maken van de 

details, de hoofd-, hals- en buikversieringen.  

Ik heb eens op een ochtend, voordat ik zelf ging werken, de koeloven leeg 

gehaald met werk van Richard. Toen ik de deuren van de koeloven 

opende, lag de anatomie van de mens in onderdelen gereed: hoofden, 

halsen, torsen, haarstukken en ook oorversieringen, vissen, vogels, rozen.  

De vrouwelijke torsen stonden met hun rug naar mij toe. Om ze uit de 

koeloven te halen en weg te zetten, heb ik mijn armen om hun middel 

geslagen en had onder de borsten stevigheid om het glas vast te pakken. 

Detail was ook nog dat de koeloven net klaar was, zodat de glazen lijven 

glad en warm aanvoelden. 

 

De assemblage van de onderdelen tot complete hoofden en lijven is het 

werk van meester-slijper Paul Groot. Samen met Richard bouwt Paul aan 

de anatonomie van de mens en haar versierselen, tot het resultaat dat op 

deze tentoonstelling is te bewonderen. 

 

Ik heb genoeg gesproken. 

 

Mijn wensen zijn: 

Voor Richard: inspiratie en overgave aan dit thema van hoofden en lijven. 

Een fijn leven in het Oosten, in Thailand en werk in het Westen, in Europa. 

 

Voor Saniye: een goede maand met deze expositie, waarin de 

gastvrijheid voor de beelden van Richard, met je Turkse achtergrond, de 

brug zal vormen en symboliseren tussen het Oosten en Westen.  

Je hebt dat ook treffend verbeeld in je tentoongestelde schilderijen van 

Koninginnen, geïnspireerd door het werk van Richard. 

 

Voor alle vrienden en belangstellenden: de aanraking met deze 

inspirerende kunst. Je hebt de gelegenheid je eigen keuze te maken uit 

hoofden en lijven, deze mee te nemen en thuis neer te zetten. Je zal 

dagelijks ervaren dat het werk van Richard zich -in de nabijheid van jezelf- 

zal blijven ontwikkelen. 

 

Ik verklaar deze tentoonstelling voor geopend! 


