DE WERELD VAN HET SCHILDERIJ
TRANSFORMATIE Van de indrukken die ik opdoe in het leven krijg ik
allerlei gevoelens en emoties. Door van het denken naar het gevoel
te gaan, kom ik hiermee goed in contact. Van hieruit transformeer ik
deze middels materiaalgebruik, structuren en kleuren in de vorm van
een schilderij.

KLEUREN VAN HET LEVEN & KLEUREN VAN DE NATUUR
De tegenstellingen in het leven, zoals veel plezier en dikke vette
pech, geven een tal van emoties en gevoelens bij de mensen.
Van intens genieten naar bijna ontroostbaar verdrietig zijn, van het
je tegengewerkt voelen naar het je super energiek en ondersteund
voelen.
De dynamiek van het leven krijgt vorm en kleur in de schilderijen
van Saskia Mensink.
INSPIRATIE Inspiratie vind ik in de natuur, het bovennatuurlijke en in
het bewuste en onbewuste handelen van de mens. Je kan wel
zeggen dat ik vol verbazing en verwondering hier op aarde
rondloop. De mens op zoek naar verklaringen die de grond onder
de voeten wil voelen, de mens op zoek naar bevestiging en alles wil
begrijpen en tastbaar wil maken. Dat intrigeert mij enorm.
Ook inspireren mij de verschijnselen van de natuur, de processen
van nieuw leven en vergankelijkheid en de onverklaarbare
ervaringen die een mens hebben kan. Ik geniet enorm van de
natuur in de vorm van aarde, water, stenen en de plantenwereld.

EXPERIMENT Ik heb geen voorbedacht plan en ik streef niet naar
een van te voren bepaald effect. Ik houd er van alles op meerdere
manieren te bekijken, uit te proberen en te spelen. Daardoor ontdek
ik hoe ik bijvoorbeeld bladderende verf krijg, wat voor mij heel mooi
de associatie met vergankelijkheid of aarde legt.
DE WERELD VAN HET SCHILDERIJ In deze abstracte, bijzondere
schilderijen is geen zichtbare werkelijkheid meer te herkennen. Elk
schilderij spreekt voor zichzelf en nodigt jou als toeschouwer uit jouw
eigen verhaal te maken, te ervaren. Je krijgt elke keer een andere
beleving, je ziet elke keer wat anders als je naar het schilderij kijkt.
Elk schilderij is uniek en wordt met aandacht gemaakt.
MEER WETEN? U KUNT MIJ BEREIKEN VIA ONDERSTAANDE GEGEVENS:
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