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De lichtmeridiaan
verbindt noord- en zuidpool
 en dwarst Europa en Afrika

via lichttorens en lichtmusea
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Van de Noordpool door 
4,500 km zee

komt de licht meridiaan
het Europese continent binnen 

direct aan de licht-toren 
van Blankenberge / Be

en verlaat Europa op de 
licht-toren van Palamós / Es.

Het verbindt 
op de weg in België, 

Frankrijk en Spanje sites die 
met elkaar gelinkt zijn

door verwijzingen naar licht. 

  

DE LICHT MERIDIAAN DWARST EUROPA VIA LICHT-TORENS

BLANKENBERGE/BE        EL FARO  PALAMÓS/ES 



“

INTERNATIONAL
PROJECT

LIGHT MERIDIAN
ART ON A LINE 

het project is een uitnodiging
om particuliere en officiële krachten te bundelen: nml

landschap-architecten, architecten, kunstenaars, 
curatoren, ateliers, bedrijven, stichtingen, particuliere 

kunstliefhebbers enerzijds 
+ anderzijds

lokale, regionale en nationale overheden.



“

INTERNATIONAAL
PROJECT

LICHT MERIDIAAN
KUNST OP EEN LIJN

KUNST IS HET VERBINDINGSMIDDEL

door het plaatsen van (in situ) kunst langs één rechte lijn 
dwars door Europa en Afrika

en het zichtbaar maken van de lichtmeridiaan,
zal de kunst het middel zijn 

dat sites, overheden, kunstenaars
en mensen verbindt



‘De licht meridiaan - kunst op een lijn’, een samenwerking van private
en overheidsinitiatieven, werd officieel ingehuldigd in Blankenberge / Be
op 21 juli 2016 door Sven Gatz, Vlaams minister van Cultuur.
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De licht
meridiaan

dwarst
menig
toren
met 

panoramisch
uitzicht 

 EMPURIABRAVA / ES



De licht meridiaan doorkruist de ‘aire de repos’ de gravon / Fr   
landschapsarchitectuur op de autoroute a5 paris-reims

 



De licht meridiaan doorkruist de ‘aire de repos’ de gravon / Fr   
landschapsarchitectuur op de autoroute a5 paris-reims

 

 

De
‘lichtmeridiaan’
doorkruist
de tol-loze a75
‘la méridienne’
voorzien
met
prachtige 
panoramische
bochten
 
 



Leerlingen van Millau / Fr plantten 1989 bomen ter herdenking 
200 jaar frankrijk / lichtmeridiaan in de buurt



De lichtmeridiaan doorkruist een wijn-landschap 
in de vorm van een zonneschijf / Montady / Fr



 
 

De lichtmeridiaan doorkruist het banden 

testcircuit van Michelin in Clermont-ferrand / Fr

 



 

De lichtmeridiaan duikt de middellandse zee in en wordt een 
lichtboulevard van zonneweerkaatsing  Palamós / Es 
 
  



“

“En bordure de la mer méditerranée dans la baie d’Alger, 
le futur Grand Musée de l’Afrique proposera une vision 
cinétique des silhouettes et des volumétries changeantes de 
l’édifice en fonction du point de vue et de la position du soleil” 
Maquette du Grand Musée de l’Afrique à Alger. (démarrage en 2016)
Image: Nadir Tazdait Architecte, 

    



“

 

De lichtmeridiaan treedt Afrika binnen in Algiers / Dz dwars door 
’Le Grand Musée d’Afrique’ met  extra 14 ha inheemse planten 
uit alle delen van Afrika
 
  



LICHTMERIDIAAN 
KLEUREN ZIJN 
WIT-ZILVER-GRIJS

1. ‘Blanken’berge 
de WITTE berg
N 51°19’00”  / be 

2. ‘Zilver’berg 
de ZILVERWITTE berg
Muze’um l
N 50°55’12” / be

3. Mont’gri’ 
de GRIJZE berg
N 42°03’18” / es



 

Het Muze’um L, Licht en Landschap is de bakermat en 
het infopunt van het projekt 
“the light meridian, art on a line” met in situ kunst



De licht meridiaan loopt over de 
kim van de zilverberg
1. als een klaverlijn
2. als een zonne-lichtlijn door 
muzeum l
3. als een green floating light line
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Een landbouwer
legt 
een strook klaver
tussen 
aardappelteelt

Er ontstaat
een loodrechte 
schaduw
op de reële middag 

 



De licht meridiaan kruist het Muze’um L
door een 1,80 m manshoge muur met een inkeping
 



De lichtmeridiaan is zichtbaar gemaakt op het wegdek
 



Een traploze toegang laat de blik vrij om omhoog te kijken
1. bemerk links de lage zonnestand in de lente of herfst (equinox)
2. rechts de hoge lijn in de winter (zonnewende-solstice)

1 2 



   

1. schaduwmuur t.o.v. het oosten      2. begin van een slagschaduw

3. echte slagschaduw schuin volgens het seizoen / tijd 1-3= 10 minuten 

HET LABORATORIUM VAN DE ZON

2 

3 
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HET KUNST-ATELIER VAN DE ZON

door de spleet tekent het zonlicht een lichtlijn op vloer en muur 

                                                            

1/2 u voor de middag       op de reële middag          1 u na de middag
 



HET KUNST-ATELIER VAN DE ZON

door de spleet tekent het zonlicht een lichtlijn op vloer en muur 

                                                            

1/2 u voor de middag       op de reële middag          1 u na de middag
 

Elke fotoshoot,
zelfs met gesloten 

ogen, 
creëert een succesvol

en mooi beeld
 



Het zonne atelier bij avondlicht
 



In het Muze”um L krijgen de artiesten carte blanche 
om in situ te werken en het zonnelicht door hun werk 
te laten schijnen



Warner Berckmans/Be maakt gebruik van de koepel om 
het zonnelicht op zijn werk te vangen.



Wouter Bolangier/Be maakt gebruik van draaiende spiegels 
om het zonnelicht door de ruimte te laten waaien.



Anna Carlgren/Se maakt gebruik van het per uur
veranderend zonlicht door de lichtkoepel om 
een volgende kristalprisma te belichten.



De uitgenodigde galerie De Mijlpaal uit Heusden-
Zolder / Be maakt gebruik van de grote lichtopening 
in het Muze’um L
 

 



Christine Vanoppen/Be tracht de wintertooi buiten naar binnen te 
brengen door zwarte takken te combineren met glasreflecties

 



 

Een kinetische wolk installatie door Bea Crèvecoeur/Be: 
‘het kleinste zuchtje wind brengt 300 glazen kristallen 
in beweging. ze vangen het licht en laten het weer vrij 
/ muziek van Peter Paelinck/Be
 

 



Buiten op de site van Muze’um L ontwierp Willy Cauwelier/Be 
een ‘Green floating light line’ in situ 
 



‘GREEN FLOATING LIGHT LINE’ IN SITU  

www.muzeuml.be  &  www.lightmeridian.org



Eenzelfde ‘Green floating light line’ stelde Willy Cauwelier/Be op 
bij het beginpunt van de internationale lichtmeridiaan in 
Blankenberge/Be 
 
 



Eind 2016 werd een open call voor ideeën 
gevraagd om de lichtmeridiaan zichtbaar te 
maken met kunst



Vanaf 21 XII 2016  wordt een overzicht van de ingediende 
ideeën gepresenteerd in het Muze’um L + www.lightmeridian.org 
Gemeenten die gelegen zijn op de licht meridiaan worden 
uitgenodigd om uit deze ideeën een keuze te maken en ze in 
realiteit om te zetten. 

 



 

  WWW.LIGHTMERIDIAN.ORG
WWW.MUZEUML.BE  



DE LICHTMERIDIAAN GROEIT VANUIT WEST-VLAANDEREN

Er kunnen afspraken gemaakt met de west vlaamse instanties 
om kunstenaars een plaats te geven op de lichtmeridiaan //
Kunstenaars geven bijvoorbeeld een werk in bruikleen of 
creëren een werk in situ. 
Daarbij wordt b.v. overeengekomen dat de eigenaar waar 
het werk geplaatst wordt er zorg voor draagt // Een kaart van 
west-vlaanderen met de exacte gps-posities van die sites kan 
dan voor het publiek beschikbaar zijn   



INFO PUNT: MUZE’UM L, LICHT & LANDSCHAP 



LAST BUT NOT LEAST

Het is de bedoeling om een soort van
INTERNATIONALE ART FOUNDATION op te richten
met een cooperatef karakter
met leden uit de particuliere en de officiële sector. 

In dat geval kan het idee van de lichtmeridiaan 
onafhankelijk en bestendig groeien. 

De participatie van burgemeesters uit de verschillende 
landen zou daarbij erg doeltreffend zijn.   



 
MUZE’UM L, LICHT & LANDSCHAP Regenboog op Zondag 2 okt 2016  18:20


