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In de Atriumhal van St. Antonius Woerden
Polanerbaan 2, 3447 GN Woerden

Marry Buiks
Kijken naar vormen, werken met verschillende materialen en het 
creëren van allerlei objecten, dat doet kunstenaar Marry Buiks al een 
groot deel van zijn leven. In de psychiatrie als creatief therapeut, en 
als autodidact heeft hij vele objecten gemaakt.
Ruim 10 jaar geleden kwam Buiks in aanraking met glaskunst en hij 
was direct verkocht. “De kleuren, het breekbare, het licht: geweldig”. 
Als kunstenaar is Marry Buiks scheppend bezig, hij maakt iets wat 
er niet is. Door verschillende materialen, soorten en kleuren glas te 
combineren creëert hij een kunstwerk. Vervolgens laat het licht het 
kunstobject leven. Lichtinval zorgt ervoor dat een object er steeds 
anders uit ziet.

Meer informatie over het werk van Marry Buiks? 
Kijk op: marryzglaz.com. 

De Kunstkring Woerden
Kunstenaars werken altijd door en laten graag hun werk zien, zo ook 
in coronatijd. Maar liefst 22 kunstenaars van de Kunstkring Woerden 
exposeren vol trots hun ‘Wintersalon’ in het St. Antonius Woerden. Hun 
werk was in december vorig jaar al even te zien in de expositieruimte 
van Galerie Van Slagmaat totdat zij vanwege de lockdown sloten. 

De Kunstkring Woerden ontstond in 1969 als samenwerking tussen 
enkele Woerdense kunstenaars die zich toelegden op portret- en 
modeltekenen. In de afgelopen vijftig jaar groeide dit uit tot een 
vereniging met bijna 80 leden. Er is een gezamenlijk atelier waar 
dagelijks kan worden getekend, geschilderd, geëtst, geboetseerd. 
Kunstkring Woerden is geen vreemde voor het St. Antonius: dit is de 
tweede keer dat we hen verwelkomen op locatie Woerden.

Meer informatie over de Kunstkring Woerden?  
Kijk op: kunstkringwoerden.nl, ook voor de digitale versie van de 
expositie in Galerie Van Slagmaat.


