Voor het Voetlicht

Bubbles

van glas

Algemeen
Project: kunstwerk Bubble
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Glas in Beeld

MArco groothoff

Het werk is opgebouwd uit geabstraheerde zeepbellen, gerangschikt als een
organogram. Foto’s: Studio Thier&VanDaalen
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Van Dijken Glas heeft gebruik gemaakt van haar
Sublistyle techniek voor het maken van het glazen
kunstwerk.

www.glasinbeeld.nl
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