TALENT BELGISCH

Schilderen
zonder penseel

Carolyn Spaenjaers (26) maakt schilderijen en bewerkt oude
meubels. Typisch voor haar schildertechniek is dat ze geen penselen
gebruikt. Wij gingen een kijkje nemen in haar Antwerpse atelier, de
vroegere Merodeschool in Berchem, een prachtig gebouw waar
Carolyn werkt en een tentoonstelling plant.

KLEURDEN
NOG NOOIT ZO GROEN.
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Maak kennis met de nieuwkomer in de
ÖKO-familie: de ÖKOMix-wastechnologie.
Water en wasmiddel worden vooraf
gemengd, waarna het mengsel op
het wasgoed wordt gesproeid.
Zo krijgt u altijd een perfect resultaat,
met 50% minder energie dan een toestel
met A+++ label en tot 30% minder water.

“

Na mijn kunsthumaniora heb ik een jaar in
Barcelona gewoond. Daar heb ik een
opleiding portret en naaktmodel schilderen
gevolgd. Terug in België studeerde ik eerst
reclamevormgeving aan het Sint-Lucas
Antwerpen en vervolgens visual arts aan het
Sint-Lucas Brussel. In mijn laatste jaar kreeg ik
de kans om in het kader van een
Erasmusprogramma een jaar in Milaan te
studeren. Het is daar waar ik mijn techniek
ontwikkeld heb.” Carolyn dekt delen van het
kunstwerk af, waarna ze een combinatie van
acrylverf en polyester op een horizontaal canvas
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of houten plaat aanbrengt. Het merendeel van
haar afwerking realiseert ze vervolgens met
spuitbussen. “Omwille van de afdekkingstechniek
werk ik laag per laag. Er is een droogtijd van 2 à 3
dagen nodig. Ik werk dan ook aan meerdere
schilderijen tegelijkertijd.” Het realiseren van één
werk neemt algauw een drietal weken in beslag.

steeds anders omwille van haar techniek. Het
onverwachte maakt deel uit van haar creaties.
Recent is ze ook begonnen met het creatief
recycleren van oude meubels zoals een
biechtstoel en een schoolbankje. “De abstractie
die ik toepas in mijn schilderijen komt ook hier
terug aan de hand van geometrische vormen.”

EIGEN STIJL

Als je meer van haar werken wilt zien, kun je
terecht op haar website www.carolynspaenjaers.be of haar expo bezoeken op 14 en
15 juni in haar atelier, de Merodelei 1,
2600 Berchem-Antwerpen.

Carolyn maakt abstracte werken, met
uitzondering van specifieke opdrachten die ze
krijgt. “Op bestelling maak ik portretten, maar
altijd in mijn eigen stijl.” Alle werken zijn ook

