
‘Glassworks’          
 

Curator Lut Maris vertrekt voor haar tentoonstelling ‘Glassworks’ vanuit de compositie 
‘Glassworks’ van Philip Glass uit 1981. Glass wilde hiermee bewust zijn muziek toegankelijker 
maken maar met behoud van de gelaagdheid en de mystiek.  Glas als materie is 
eeuwenoud, en in eerste instantie een gebruiksvoorwerp. Maar tegelijkertijd blijft de 
wonderlijke manier waarop glas wordt gecreëerd, verbazen – linken naar alchemie en 
magie zijn doorheen de tijd niet ver te zoeken. Later werd het, dankzij zijn diversiteit en 
complexiteit, een dankbaar medium binnen de meest uiteenlopende disciplines: van 
kunsten tot wetenschappen.  

Vandaar een onverwachte selectie van artistieke, modernistische of functionele 
glascreaties van vroeger en nu, van hier en elders. Glassculpturen, over glasjuwelen,  
glasnegatieven en glasramen, tonen het  vakmanschap, maar ook de artistieke expressie.  
Voor de toeschouwer wordt het ongetwijfeld een bizarre en aparte wandeling door een 
minder evidente wereld van en met glas. In de meest donkere dagen van het jaar zijn het 
net het licht en de transparantie van dit fascinerende materiaal dat op een ontroerende 
manier zichzelf boven het duister uittilt. 

Glasobjecten 
Leo Aerts (be), Warner Berckmans (be), Karin Borghouts (be), Maria Dukers (be), Mariken 
Dumon (be), Nick Ervinck (be), Esther Jiskoot (nl), Sofie Lachaert & Luc D'hanis (be), Richard 
Meitner (vs), Baudoin Oosterlynck (be), Ick Reuvis (be), Jehoshua Rozenman (il), Rudi 
Knoops (be), Studio Nedda (be), Marie Cécile Thijs (nl), Monique Thomaes (be), Sylvie 
Vandenhoucke (be), Koen Vanderstukken (be), Timo van Luijk (be), Koen Vanmechelen (be), 
Ilse Van Roy (be), Jonas Vansteenkiste (be), Ann Van Hoey (be), Karen Vermeren (be),Kristof 
Vrancken (be). 
 
Glasjuwelen 
Siegfried De Buck (be), Mieke Groot (nl), Gésine Hackenberg (de), Maria Hees (nl), 
Rembrandt Jordan (be), Octave Landuyt (be), Hilde Metz (be), Iris Mondelaers (be), Christine 
Vanoppen (be). 
 
Collectie Romeins glas 
 
tentoonstelling     29 november 2015 - 28 februari 2016 
vernissage                 29 november 2015, 15u, inleiding Jeroen Maes, artistiek  
    directeur GlazenHuis 

finissage          28 februari, 15u, klankperformance Timo van Luijk 

In samenwerking met GlazenHuis, Lommel, Flemish Centre for Contemporary Glass Art 
 

kunstgalerij De Mijlpaal | Brugstraat 45 - Heusden-Zolder - Zeedijk 816 Knokke | 
www.demijlpaal.com | info@demijlpaal.com | 0032 11 43 52 02 

http://mtrack.me/tracking/raWzMz50paMkCGD2Awt3AmH2ZmDzMKWjqzA2pzSaqaR9ZmZkZGH5ZwVzrKMurUMkCGR3AGN3ZmZ5AmtkAj

