Crowe Foederer ontmoet GLOW Eindhoven
Stichting Foederer Talentenfonds, een initiatief van Crowe Foederer, organiseert jaarlijks
de Foederer Talent Award in samenwerking met GLOW Eindhoven. Een wedstrijd voor
aanstormend talent in de creatieve en technologische industrie.
De opzet van de Foederer Talent Award heeft sinds vorig jaar een nieuwe impuls
gekregen. Het lichtkunstproject van de winnaar krijgt een plek op de hoofdroute van
GLOW Eindhoven. De winnaars van dit jaar, Jelle van Meerendonk en Paulina Zybinska,
mogen hun lichtkunstwerk ‘Divided Spaces’, in de vorm van een projectie, laten ‘shinen’
op de gevel van The Student Hotel.
Bij de totstandkoming van dit lichtkunstwerk hebben zij gekeken naar het hele spectrum
van licht. Hieruit hebben zij diverse elementen gehaald die voor het menselijk oog niet
waarneembaar zijn, zoals de microgolven in een magnetron. Vanuit vier geprojecteerde
hotelkamers worden deze elementen op een kunstzinnige manier zichtbaar gemaakt voor
het publiek.
Meer weten over Crowe Foederer of Stichting Foederer Talentenfonds? Bezoek dan de
website www.crowe-foederer.nl of www.foederertalentenfonds.nl.
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Crowe Foederer meets GLOW Eindhoven
Foundation Foederer Talent Fund, an initiative of Crowe Foederer, organizes the
annually Foederer Talent Award in cooperation with GLOW Eindhoven. A competition for
up-and-coming talent in the creative and technological industry.
Last year the Foederer Talent Award got a new impulse; the light art project of the winner
will be shown on the main route of GLOW Eindhoven. This years winners, Jelle van
Meerendonk and Paulina Zybinska, get the chance to ‘shine’, with their light artwork
‘Divided Spaces’. A video projection, on the façade of The Student Hotel.
For their concept of this light artwork, they have looked at the entire spectrum of light.
They have used various elements of this spectrum that are not perceptible to the human
eye, such as microwaves in a microwave oven. In an artistic way, these elements are
made visible, shown from four projected hotel rooms.
Interested in Crowe Foederer or Foundation Foederer Talent Fund?
Visit www.crowe-foederer.nl or www.foederertalentenfonds.nl.
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