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Onverwachte momenten horen bij het leven. De Belgische
kunstenares Martine Thoelen giet deze gebeurtenissen in
bijzondere kunstwerken. In haar ateliers die schipperen tussen
Luzern en Knokke-Heist creëert ze poëtische objecten
waarachter intieme verhalen schuilen.
tekst Mandy Kourkouliotis

“

Mijn notitieboekje is mijn grootste inspiratiebron. Van
daaruit starten veel van mijn werken, zeker toen we in
2019 ons huis niet meer mochten verlaten”, vertelt
Martine Thoelen, die in een vorig leven de hele wereld
zag door haar succesvolle carrière als model. “Elk object dat ik
maak, heeft zijn eigen verhaal. Soms bijna letterlijk, door de
verborgen notities of haiku’s die ik in een paar stukken verwerkte. Andere objecten verwijzen dan weer subtieler naar iets,
bijvoorbeeld een land door gebruik te maken van specifieke
kleuren of texturen.”

GEVOELSLEVEN

Martine’s werken brengen haar gevoelsleven in beeld: dromerig, puur en met een tikkeltje melancholie. Haar creaties - die
zowel abstracte kunst als meer functionele objecten bevatten
- belichamen de schoonheid van fragiliteit. In haar poëtische
werken vind je persoonlijke verwijzingen en delicate emoties
terug die ze omzet in knap vakmanschap.
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UPDATE KUNST

ESTHETIEK CENTRAAL

Sinds 2012 vormt porselein een kernmateriaal voor de identiteit
van de Belgische kunstenares. “Ik ben geen pure conceptuele
kunstenares, esthetiek is meer mijn trademark. Voorheen schilderde ik veel, maar enkele jaren geleden verlegde ik mijn focus
naar de combinatie van porselein, keramiek en schilderwerk. Ik
hou van de fijne dingen des levens”, vertelt Martine. Onder haar
label THOEL EN vind je haar functionele verzamelstukken
terug, daarnaast creëert ze ook kunstwerken op persoonlijke
vraag. De Belgische werkte eerder al samen met o.a.
Graanmarkt13, Dar Simons (Marrakech) en Muse (Luxemburg).
Wie haar werken nog niet kent, kan binnenkort een eerste indruk van Martine Thoelen in Galerie Dessers in Hasselt opdoen.
Martine Thoelen, Solotentoonstelling, Galerie Dessers,
Leopoldsplein 9, 3500 Hasselt,
galeriedessers.be & martinethoelen.com
De expo loopt van 12 december 2021 tot en met 16 januari 2022.
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