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Als de definitie van kunst is “datgene doen wat niemand van je verwacht”, dan
is Pascale Christoffel een Kunstenares met een grote K. In haar vorig leven was ze
juwelenontwerpster binnen het familiebedrijf evenals voor grote merken. Maar
het schilderen zit haar ook in het bloed.
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Haar concepten zijn innovatief en hoogstpersoonlijk van aard. Ze begon met collages op
hout, gevolgd door kalligrafie, olieverf en diverse soorten hars. Haar werk neigt naar het
abstracte. Maar dan wel “sensitieve abstractie”, zoals ze het zelf noemt. Haar
schilderkunst laat gevoelens zien en doet aan het maniërisme denken: het is energetisch
en emotioneel tegelijk, met dynamische kleuren en kalmerende vormen.
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Op dit moment surft Pascale Christoffel mee op de trend “art of living” door een
collectie behang aan te bieden: de reeks “Districts”. Daarin wordt steeds een klein
detail uit een van haar schilderijen overgenomen en panoramisch uitvergroot.Een
“fragment” van een olieverfschilderij van Pascale Christoffel waarvan het ritme, het
kleurenspel of de materiaaleffecten – of alle drie – bij de kunstenares zelf in het oog zijn
gesprongen. Dat vormt de basis voor de collectie Districts by Pascale Christoffel. De
samenwerking met specialisten heeft een niet-figuratief maar wel grafisch decor
opgeleverd waarop die fragmenten verrassend fris en origineel tot hun recht komen.
Kunst, ambacht en nieuwe productietechnologieën ontmoeten elkaar.

De panoramaweergave is afgedrukt in latexinkt op geweven papier van 210 g/m². De
afmetingen verschillen naargelang het te bedekken muuroppervlak of naargelang de
exacte afmetingen van de wanden en de indeling van het vertrek. Elk project is dus
uniek. Elke rol “kunst op papier” in de collectie Districts is op maat gemaakt en digitaal in
situ gesimuleerd alvorens te worden afgedrukt. Het behang is in matte of zijdeglanzende
versie verkrijgbaar. Het papier is water- en uv-bestendig. Het kan dus met water worden
gereinigd. De productie gebeurt in beperkte oplagen, compleet met een certificaat van
echtheid. Elk werk in de collectie is beperkt tot 30 exemplaren.

Pascale Christoffel
www.districts-wallpaper.com
www.pascalechristoffel.be
T. 0495/ 23 14 49

Door Riffont Natacha
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