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Canale dell Arte 
De bergen zijn een bron van natuurlijke en culturele diversiteit die middelen en diensten leveren die essentieel zijn 
voor de mensheid, dus ook voor ons hier in België! Deze unieke diversiteit wordt echter bedreigd door de 
klimaatverandering en mondialisatie, maar ook door het gebrek aan investeringen. Berggebieden kunnen nochtans 
een innoverende functie innemen in het bijzonder op het vlak van duurzame landbouw, duurzame mobiliteit, 
hernieuwbare energie en duurzaam toerisme. 
  
ALPY vzw is zich hiervan bewust en wil daarom een eigen bijdrage leveren tot duurzame ontwikkeling in de Alpen en 
de Pyreneeën. In eerste instantie doet ze dit door de niet-bergbewoners bewust te maken van het belang van de 
bergen voor ons allen. ALPY gelooft in de kracht van zintuigelijke prikkels. Smaken, klanken en beelden zeggen vaak 
veel meer dan een tekst. De belangrijkste actie die ALPY onderneemt naar de buitenwereld is dan ook de organisatie 
van tentoonstellingen, filmavonden en voordrachten. 
  
ALPY zoekt elk jaar naar kunstenaars en ambachtslieden die bepaalde aspecten van berggemeenschappen in beeld 
brengen. Door hun werk te promoten steekt ALPY een hart onder de riem van deze artiesten die hun vaardigheden 
als wapen gebruiken om actie te voeren ter bescherming van het natuurlijk en cultureel patrimonium. 
 
De expositie Canale dell Arte brengt kunstwerken van Belgen en Italianen die al dan niet expliciet verwijzen naar de 
Italiaanse bergen.  
 
© 2013, ALPY vzw. In deze digitale brochure vind je enkele afbeeldingen van de kunstwerken die deelnemen aan de 
expositie. Niets uit deze brochure  mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd 
gegevensbestand en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door 
fotokopieën, opnamen of op enige andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever 
via: http://alpyvzw.wordpress.com.   

http://alpyvzw.wordpress.com/
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Santina Chirulli 
Santina Chirulli is licentiaat in de kunstgeschiedenis en specialiseerde zich nadien in de schilderkunst. Ze exposeerde 
haar werk reeds in België en Italië en nam deel aan verschillende groepstentoonstellingen in de Benelux, Italië en 
Zwitserland. 
 
Santina over de Alpen: 
Ik kom uit Zuid-Italië, uit een dorp niet ver van de zee, heel ver van de Alpen dus. Toen ik nog studeerde werkte ik 
tijdens de vakantie vooral in hotels en mijn voorkeur ging naar plaatsen in de bergen. 
Ik werkte en ging  op verkenning tijdens mijn vrije tijd. Daarna, toen ik afgestudeerd was, begon ik met mijn partner 
echte lange wandelingen en trektochten te doen in de Italiaanse Alpen, vooral in de Dolomieten.  
De ervaring in de bergen ging verder en zo heb ik tochten gedaan rond de Annapurna in Nepal, in het Ijslandse 
binnenland, op de Olympus in Griekenland en in de Pyreneeën in Spanje.  Maar het zijn de Italiaanse Alpen die dicht 
bij mijn hart blijven. 
De bergen fascineren mij altijd, ook in de winter.  Al 15 jaar breng ik elke winter een week door in Alta Badia, en ik 
ga er af en toe ook heen in de zomer. De stilte en het ritme van de dagen brengen mij tot rust. De Alpen zijn 
toegankelijk voor iedereen en als je wilt  kan je bergpaden boven de 2000 meter volgen. Mijn jongste wandeling  
was in de zomer van 2012. Wat nu nog overblijft is het  gevoel van vrijheid met je blik die in de verte gaat.  Of de 
innerlijke rust van de bergtoppen en de rotsen die naar en tegen de hemel gaan. 
De Alpen zijn geen grenzen voor mij. Ze nodigen mij uit om “verder en naar de andere kant te gaan”. 
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Santina Chirulli 
Verso sera 
40x50 cm, oil on canvas 2003 
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Santina Chirulli 
Il vento 
30x40 cm, oil on canvas 2003 
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Santina Chirulli 
La pace 
20x40 cm, acryl op doek 2003 
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Santina Chirulli 
Il silenzio 
20x20 cm, acryl op schildersboard 2003 
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Santina Chirulli 
Boschi all'improvviso 
20x20 cm, acryl op schildersboard 2003 
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Valsesia 
Land van ambachten  
Valsesia, een bergdal in de Italiaanse regio Piëmont, is al eeuwen een gebied dat arm is aan middelen, maar rijk aan 
hout, steen, water en met name aan creativiteit van de bewoners. 
Eeuwen van zelfvoorziening en vindingrijkheid hebben de ambachten van Valsesia groot gemaakt. Van het 
decoreren van gereedschap en huizen tot het maken van de warme pantoffels genaamd 'scapin' (of 'scapini 
valsesiani'). Ook is er het kostbare kant, 'puncett' genaamd in het plaatselijke dialect, dat in Italië bekend staat als 
'puncetto valsesiano'. 
Vaardige handen zorgen tegenwoordig voor het behoud van het vakgebied en maken producten die de moderne 
knowhow-cultuur vormen, die zijn wortels in eeuwenoude kennis heeft. 
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Pietro Chiodo 
SPAZIALE 
Houten kunstwerk – olijfboom 
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Pietro Chiodo 
GLI AMANTI 
De verliefden – Terracotta   
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Vitrea 
Vitrea is ontstaan in 1994 met Antonella Colombi en Gabriella Dusio. 
Het bedrijf ontwerpt en maakt glas-in-loodramen voor alle soorten gebouwen en inrichtingen, 
of die nu klassiek of modern zijn: op hoge temperatuur gebrandschilderd glas met een verscheidenheid aan decors, 
van Renaissance tot Jugendstil, abstracte tekeningen, reproducties van figuratieve kunst die op maat zijn 
toegesneden. 
De onderneming houdt zich bezig met restauratie en werkt ook samen met het Italiaanse orgaan voor Toezicht op 
het Artistieke en Architectonische Erfgoed. 
In 2002 ontvangt ze erkenning met de Marchio Piemonte Eccelenza Artigiana, een titel voor Artisanale Excellentie in 
Piëmonte. 



 
 

 

EXPO Canale dell Arte, ALPY vzw 2013 
 
 

Antonella Colombi 
APERITIEFBORDJES 
Recyclage van wijnflessen 
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Eric Van Acker 
Eric Van Acker noemt zijn werk Kunst verweven met Textiel. De techniek is door hem ontwikkeld en is totaal nieuw 
en ongezien. Als lid van een kunstgroepering nam hij reeds deel aan verschillende nationale en internationale 
tentoonstellingen. In 2013 had hij een eigen tentoonstelling in zijn geboortestad.  
 
Eric Van Acker over natuur: “Ik mijn werk en techniek verwerk ik het wezenlijke in een persoonlijke interpretatie van 
natuur en natuurelementen. Zo creëer ik mijn eigen droomwereld, soms abstract, soms poëtisch.” 
 
Eric Van Acker behaalde in 2013 een medaille en laureaatstitel “toegepaste kunsten” vanwege Vlaams Minister van 
Cultuur Joke Schauvliege.  
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Eric Van Acker 
De Ganzenvlucht 
Kunst verweven met textiel 
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Eric Van Acker 
Herfstlandschap 
Kunst verweven met textiel 
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Eric Van Acker 
De rode flits van het ontwaken  
Kunst verweven met textiel 

 


