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Glas in Lood : expositie van Henk Balk          
 

16 november 2012 tot en met 4 januari 2013  

 

 

 

Henk Balk is geboren op 28 januari 1948 te Huissen. Al op jonge leeftijd was hij erg 

geïnteresseerd in verschillende vormen van kunst: 

“Ik ben altijd graag met mijn handen bezig en haal veel voldoening uit het  maken van mooie 

stukken, vanaf de eerste schets tot aan het eindresultaat. 

Ongeveer 5 jaar geleden  kwam ik via een collega in aanraking met glas in lood. Dit sprak mij 

erg aan en ik ben toen op zoek gegaan naar meer informatie, met name in de vorm van 

Tiffany.” 

 

Tiffany is een verfijnde vorm van glas in lood waarbij gebruik wordt gemaakt van glas, 

koperfolie, soldeertin en soldeerwater.  Het vervaardigen hiervan vergt veel slijpwerk van het 

glas en precies werken. De moeilijkheidsgraad om Tiffany te maken en het benodigde geduld 

hiervoor te nemen sprak Henk erg aan: “ Ik heb toen de benodigde materialen  aangeschaft en 

via een videoband en een boek mezelf geleerd ermee te werken.  Eenmaal ermee bezig werd 

ik steeds enthousiaster en kreeg ik steeds meer ideeën over de stukken die ik wilde gaan 

maken.”  

 

Inmiddels is Henk 4 jaar bezig en zijn enthousiasme over deze vorm van kunst blijft groeien: 

“Ik vind het een uitdaging om mijn werk steeds verder te verfijnen en te perfectioneren.  

Ik heb veel plezier in het maken van Tiffany stukken en ik ga met veel enthousiasme verder.”  

 

De jury van de Mieke Bles kunstprijs heeft zijn werk als vakkundig, mooi en secuur 

beoordeeld.  In de toekomst hoopt Henk Balk regelmatig te exposeren en mensen te inspireren 

met zijn werk. 
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