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Permanente   tentoonstelling   ‘Kunst   op   Glas’   in   gebouw   Oranje   in   Sijsele. 
Een   creatie   van   glaskunstenares   Pia   Burrick   en   crea-atelier   Oranje 
 

 
 
Foto’s   van   Oranje   vormen   de   basis 
Stapels   fotoalbums   en   dozen   bomvol   foto’s   vertellen   het   verhaal   van   50   jaar   Oranje.   Samen 
met   de   cliënten   van   het   dagcentrum   werd   een   eerste   selectie   gemaakt.   Foto’s   van   vroeger 
en   nu,   foto’s   uit   alle   hoeken   van   Oranje,   foto’s   die   illustreren   waar   het   bij   Oranje   om   gaat. 
 
Onbeperkt   samenwerken 
Deze   foto’s   vormen   de   basis   van   een   bijzondere   creatie,   een   samenwerking 
tussen   het   crea-atelier   van   Hilde   Cuyvers   in   de   dagbesteding   van   Oranje,   (Bilkske   5   8000 
Brugge)   en   Pia   Burrick.   Pia   is   geen   onbekende   in   Oranje.   Vele   jaren   geleden   werkte   ze   als 
vrijwilligster   samen   met   Hilde   in   het   crea-atelier   van   Oranje   in   Genencor. 
Pia   Burrick    creëert   glas(-in   lood)   creaties   voor   interieur   en   architectuur.   Daarnaast   heeft   ze 
een   eigen   artistiek   oeuvre,   kunst   op   glas.   Ze   is   ook   docente   glaskunst   en   lerares   beeldende 
vorming   aan   de   Stedelijke   Academie   voor   Schone   Kunsten   in   Brugge. 
 
 



Artistiek   proces 
Uit   enkele   honderden   foto’s   kiest   Pia   er   25.   Hierbij   geeft   Pia   de   voorkeur   aan   foto’s   waarbij 
de   houding   van   de   mensen   heel   uitgesproken   is.   Ze   maakt   er   grote   zwart-wit   afdrukken   van. 
Daarmee   gaan   onze   deelnemers   van   het   crea-atelier   aan   de   slag.   Ook   tijdens   hun   tekenles 
in   de   kunstacademie   van   Brugge   wordt   er   aan   gewerkt.  
Elke   foto   wordt   meerdere   keren,   door   verschillende   mensen   overtekend.   Overgangen   tussen 
licht   en   donker,   flou   en   geheimzinnig   krijgen   nieuwe   lijnen.   De   foto   verdwijnt   soms   op   de 
achtergrond   en   er   ontstaan   nieuwe   beelden,   gezichten,   vormen. 
 
Pia   is   laaiend   enthousiast   over   hun   werk.   Dat   is   haar   uitgangspunt:   iedere   tekening   wordt 
door   Pia   overschilderd   op   gezuurd   glas,   aangevuld   met   een   kleurvlak   in   email   (glazuur),   en 
extra   gekaderd   waardoor   de   omgeving   en   de   sfeer   van   het   gebeuren   voelbaar   worden.  
Pia   beklemtoont   dat   ze   zelf   geen   enkele   lijn   toevoegt   of   verbetert:    “Het   is   hun   werk!”  
De   tekeningen   worden   daarna   op   de   traditionele   manier   gebakken   in   de   glasoven.  
Het   resultaat   brengt   het   mooie   Oranje-verhaal   op   een   heel   expressieve   manier   tot   leven. 
Onze   muren   vertellen   via   deze   mooie   materie   een   verhaal   van   50   jaar   Oranje-werking   in   al 
zijn   diversiteit.  
 
Wat   een   kado! 
Deze   installatie   weerspiegelt   de   essentie   van   het   oeuvre   van   Pia,   dat   hier   een   dienende 
functie   heeft.   Haar   werk   dringt   zich   nooit   op.   Wat   Pia   doet,   is   gewoon   alles   mooier   maken, 
vooral   voor   en   met   het   licht.   Een   onmetelijke   verdienste.  
Haar   werk   stemt   vrolijk,   voelt   positief   aan.   Het   neemt   licht   op   en   geeft   het   terug,   het   tintelt   en 
laat   je   ademen   en   dromen… 
 
Wie   nu   door   de   gangen   van   ons   nieuwe   gebouw   loopt,   ziet   en   voelt   Oranje.   Soms   herken   je 
een   cliënt,   een   locatie,   een   situatie,...   Maar   bovenal   ben   je   fier,   fier   op   deze   unieke   realisatie 
die   enkel   mogelijk   is   in   een   context   waar   talenten   van   mensen   op   de   voorgrond   staan.   Waar 
mensen   samenwerken   en   nieuwe   projecten   creëren.   En   dat   is   Oranje! 
 
 
 
Vzw   Oranje Pia   Burrick 
Brouwerijstraat   7 Fort   Zevenbergen   8 
8340   Sijsele 8200   St-Andries   Brugge 
050   341   341 050   39   40   99 
info@oranje.be piaburrick@skynet.be  
www.oranje.be www.piaburrickglaskunst.be 
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