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Privéopdracht voorgevel 
1996, stained glass in insolating glass, Brugge

Red 
2012, stained glass 
50 x 40 cm

Project WARUM? 
2014, oilbased paint on leavened glass 
9 panels, 420 x 360 m, church Zonnebeke

Bloedgrond 
2015, painted glass 
40 x 58 cm

Project voor 50 jaar vzw Oranje 
2017, enamel on leavened glass  
25 x 40 x 80 cm 6810 11

Brede waaier

Werk van haar hand? Je ontsnapt er niet aan. Als je 
in en rond Brugge vaak onderweg bent, springt een 
‘Burrick(je)’ gauw in het oog. Ik zag ze voor ramen 
hangen en ik stond al eens te kijken naar nieuwe 
architecturen waarin ze haar aandeel had gehad. 
Ik vond het steeds charmant en mooi en fraai, haar 
kunst, gemaakt ten dienste van een bewoner die 
ervan hield en het een fijne manier vond om licht 
binnen te laten en tegelijk de privacy te bescher-
men. Een verrijking van het interieur. Een spel van 
frivoliteit, van kleur, van gestolde lichtheid. Soms 
wilde ik wel dat ze dwarser was en met haar kunst 
niet louter diende, maar ook eens in de contramine 
ging. Koppig met glas. Glashard. Het is ‘haar’ woord, 
dit laatste. Maar opnieuw: ik moet me realiseren dat 
deze kunstenares zowel in de toegepaste als in de 
vrije kunst sterk is. Het is weinigen gegeven. 

Duizend tinten grijs

Een van haar sterkste werken zou me bij mijn 
tweede bezoek aan het atelier niet meer loslaten. 
Vier rechtopstaande rechthoeken, niet eens zo 
groot, voor een  witte muur op een rij gehangen. 
Duizend tinten grijs  en vaal wit, een symbiose van 
technieken die zij  beheerst.

Ook dit is Burrick: àlles inspireert, ze zet mede 
hierdoor zelden ‘reeksen’ neer (wat de meeste 
kunstenaars wél doen) en schakelt moeiteloos, maar 
telkens even bezield over van figuratie naar abstractie 
of tast de grenzen van beide af, wat het voor kijker 
niet makkelijker maakt, maar des te boeiender.

Burrick praat snel en denkt snel. Het heeft iets  
van wolken, gejaagd door een harde wind. Bij 
momenten is het bijbenen. Wat een levenskracht! 
Ik stel haar voor om mij de volgende keer alleen 
te laten in dit walhalla van melancholie en dingen 
van vandaag. Haar atelier beslaat zowat het gehele  
gelijkvloers van een niet eens klein huis. Ik denk nog  
eens terug aan haar laatste tentoonstelling in dat 
voormalig stationnetje. Wat tekent ze toch goed. En 
telkens die gelaagdheid, zoals amper waar te nemen 
silhouetten op de achterkant van het glas.

werkende 
pia

Poster ‘Glas en grafiek in De Wandelinghe’, 1984
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Design

Pia Burrick ontwerpt glas(-in-lood) creaties voor 

interieur en architectuur. In nauwe samenwerking 

met architecten vormt haar werk een subtiel geïn-

tegreerde toegevoegde waarde bij een nieuwbouw- 

of renovatieproject. Rekening houdend met tal van 

factoren – niet in het minst met de spelingen van het 

licht – legt Burrick accenten die het verhaal van een 

huis af maken. Haar lijnen van lood bakenen af en 

vertellen. Glas en lood hebben voor haar nog amper 

geheimen. Naast dit meer ‘dienend’ werk is er een 

heel eigen artistiek oeuvre van decoratieve glas-

in-loodramen over beschilderde glazen schotels en 

glasjuwelen tot eigen gebrandschilderd figuratief 

werk en glasinstallaties, waarbij technieken zoals 

etsen, fusing en zandstralen gebruikt worden. Nog 

maar zelden staan praktische bezwaren het vormge-

ven van haar fantasieën in de weg. Haar hele oeuvre 

getuigt van een harmonieus spel van lijnen en vlak-

ken op zoek naar de ultieme verhouding tussen lijn 

en leegte, kleur en transparantie, beeld en schaduw.

Pia Burrick designs (stained) glass creations for use 

in interiors and architecture. In close collaboration 

with architects, her work forms a subtly integrated 

added value in both new constructions and reno-

vation projects. Taking into account numerous fac-

tors – not in the least the all important (sun)light 

– Burrick sets accents that complete the story of a 

house. Her lines of lead demarcate and articulate. 

Glass and lead hardly have any secrets for her. In 

addition to this ‘functional’ work, there is a unique 

artistic oeuvre of decorative stained-glass windows, 

painted glass dishes, glass jewels, stained figurative 

work and glass installations, using techniques such 

as etching, fusing and sandblasting. Rarely, practical 

objections stand in the way of giving shape to her 

fantasies. Her oeuvre testifies of a harmony between 

lines and surfaces in search of the ultimate connec-

tion between substance and emptiness, color and 

transparency, image and shadow.

Authors 

Johan Debruyne, Eline Maeyens,  

Pia Burrick

Photography

Dominique Provost

26 x 21 cm

128 p, hard cover

+75 illustrations

Bilingual edition: Dutch/English

978-90-5856-613-3

€ 27,95

Lines and light

©
 D

om
in

iq
ue

 P
ro

vo
st




