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MATHEA BOOGERT SOLOTENTOONSTELLING: EEN INTERPRETATIE VAN HET LEVEN.
Solotentoonstelling van Utrechtse kunstenares Mathea Boogert is te zien vanaf 2 juli 2022 bij Gallery Sorelle
Sciarone op de Lange Tiendeweg 68, 2801KK ter Gouda. De tentoonstelling is de hele maand van juli te
genieten op hetzelfde adres. De Wabi-Sabi werkjes van Mathea in deze tentoonstelling herinneren ons eraan
dat niets hetzelfde blijft. Dat de som van ons levens samengesteld zijn door kleine momenten die op elkaar
volgt; van spontane uitbarstingen van schoonheid en momenten imperfecties.

WARME AARDE TINTEN
We kunnen bij het stilstaan voor haar werk de openbaringen vinden in deze oneindige vluchtige momenten,
met hoe onze geest zich uitbreidt en met hoeveel deuken de littekens van genezende bladeren. Als je haar
eerdere werken doorneemt, is het heel duidelijk. Ze beweegt zich van het rijk paars, groen en blauw, dat barst
van zoveel leven binnen de ondertoon van pastel en krijt tot complexe kaolienpaletten van de werken in dit
tentoonstelling.
Ze staan in contrast met onze vertaling van absolute heldere schoonheid en wat onze geest herkent als
vruchtbaar, vol, natuurlijk maar, belangrijker nog, attributen als perfectie.
Haar Wabi-Sabi oeuvre tart hier de norm. Ze roepen je op om stil te staan bij wat een volmaakt leven maakt.

TOT BESLUIT
Gallery Sorelle Sciarone is een kunstgalerie gespecialiseerd in hedendaagse muur kunsten. Kunst die over de
menselijke conditie. Alle originele schilderijen te koop.
Iedere tentoonstelling en kunstwerken wordt tweemaal gecureerd, eerst door Kunsthistorica Tascha Sciarone
en daarna door een curator. Dit zorgt voor steeds vernieuwende en diepgaande blik op kunstenaars en hun
kunst.

--------------------------------------------------Einde persbericht-----------------------------------------------------Noot voor de redactie
Kunsthistorica en Gallery Manager Tascha Sciarone kan verdere vragen beantwoorden via mail:
tascha@gallerysorellesciarone of per telefoon +3168316587
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