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Zin om één muur van je woning artistiek aan te kleden? Dat kan
met de collectie Districts#1 van de Belgische kunstenares
Pascale Christoffel. Aan ELLE Decoration vertelde ze haar
levensloop én hoe haar artistiek behang tot stand komt…
tekst Amélie Van Campenhout

24 E L L E D E C O R AT I O N
Afin de garantir le respect des droits d'auteur relatif aux contenus de presse fournis, nous vous rappelons l'application de l'article 7 de nos conditions générales de vente à toute utilisation autre que la simple consultation.

Elle Décoration (NL) 01/12/2019

Periodicity : Monthly

H

Printrun : 17,500

PASCALE CHRISTOFFEL

BELGIUM

et is in haar atelier in Waals-Brabant dat we de
kunstenares Pascale Christoffel (1962) ontmoeten.
Ze groeide op in een juweliersfamilie en het lag dus
voor de hand dat ze ook die weg zou uitgaan.
Ze studeerde in Brussel en Parijs, en startte een carrière als
goudsmid. Ze voelde echter de behoefte om een meer sensuele
relatie met de materie aan te gaan en in 1989 ging ze de artistieke
toer op met werken op hout. Ze liet zich inspireren door de
meesters en hun leerlingen van de achttiende- en negentiendeeeuwse Italiaanse en Franse scholen. Ze nam deel aan tal van
tentoonstellingen en beurzen in Europa, en haar werk kende
meteen veel bijval. Ze zette zich tevens in - en doet dat nog steeds
- voor caritatieve projecten. In Rijsel volgde ze een opleiding
Kunstzinnige Therapie, van waaruit een aanpak als kunstzinnig
therapeut zal resulteren in een collectief project rond het
thema identiteit.

KU N S T M U U R

Wat ons vanuit decoratief standpunt vooral boeit, is
Districts#1: een collectie panoramische muurbekledingen.
Een woordje uitleg. Uit een kunstwerk neemt ze een klein
zorgvuldig uitgekozen detail dat ze uitvergroot tot een muurbekleding op maat en gelimiteerd tot 30 exemplaren. Het panoramische behang is gedrukt met pigmentinkten op 180gr/m2
vliesbehang op 120 cm brede stroken. De inkt is water- en UVbestendig en het papier is FSC-gecertificeerd. Er zijn ook afwerkingsopties mogelijk met matte, satijn- of glanslak, waardoor het behang afwasbaar en slijtvast is.
Neem echter best zelf eens een kijkje op haar website en zie
hoe een detail uit een kunstwerk een nieuw leven leidt
als kunstmuur.
pascalechristoffel.be

Pascale Christoffel

Het oorspronkelijke doek
‘Banghkok’, 50 X 50 cm.
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