
 

De Mijlpaal palmt na drie succesvolle zomers  
opnieuw de zeedijk van Knokke in.  

 

 

Glass-Works III      Colours of the Sky                           
3 juni - 3 juli 2016      10 juli - 10 september 2016 
             

GLASS-WORKS III  
wordt de eerste tentoonstelling van zomer 2016. Van 3 juni tot 3 juli zal glas op de zeedijk 
816 schitteren in de blauwe lucht van de Noordzee. 
 
Curator Lut Maris vertrekt voor haar tentoonstelling 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 zonnige dagen van het jaar zal het net 
het licht van de Noordzee zijn dat de transparantie van dit fascinerende materiaal op een 
ontroerende manier zal doen schitteren.  
 
Warner Berckmans, Ulrike Bolenz, Karin Borghouts, Maria Dukers, Mariken Dumon, Nick 
Ervinck, Mieke Groot, Esther Jiskoot, Gésine Hackenberg, Maria Hees, Sofie Lachaert & Luc 
D'hanis, Octave Landuyt, Richard Meitner, Hilde Metz, Iris Mondelaers, Ick Reuvis, Studio 
Nedda, Marie Cécile Thijs, Monique Thomaes, Sylvie Vandenhoucke, Ann Van Hoey, 
Christine Vanoppen,  Karen Vermeren, Kristof Vrancken 

 

 

 



 

locatie                            zeedijk 816 Knokke 
tentoonstelling       3 juni – 3 juli 2016 
activiteit                             Art Knokke-Heist  2 en 3 juli 2016 
                                             Nacht van het Zoute 6 augustus 2016 

 

Glass-works II  kan je nog bezoeken in het prachtige MUZE'UM L in Roeselare, een 
hedendaagse architectuur op de lichtmeridiaan tot 19 juni 2016 
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