Meensel-Kiezegem - oude foto’s - wie weet hier nog iets van ? (484)
Gebeurtenissen van Meensel en Kiezegem werden ook veelvuldig in de plaatselijke media – ttz. de kranten – toegelicht.
Zie hier een opmerkelijk verhaal :

Echtgenoot Etienne Stas : “…Leuk om dat nog eens terug te zien. Dit is gepubliceerd in 1986. Ondertussen
zijn de werken geëvolueerd, in bijlage enkele foto's…
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Uit Het Nieuwsblad.be, dd 2/3/2010, citeren we :
“Zacht ontmoet hard, vernissage Mariette Delimon en Liesbeth Tuyls in de Oude Pastorie in Sint-Joris-Winge.”

Liesbeth Tuyls, Mariette Delimon, Paul Delimon en Paula Loeckx

Foto: Carine Vanlingen

…
Mariette Delimon
Mariette Delimon is al vijfentwintig jaar actief in de textielkunst. Ze maakt handgeweven wandtapijten, een vorm van
monumentale kunst. Zij heeft een opleiding gehad bij de gekende Julien Bal. Uit haar werken spreekt een verbondenheid
met de natuur.
Haar werken zijn abstract, niet gemakkelijk en sterk gestructureerd. Waar men bij tapijten spontaan denkt aan zachte
materialen, verwerkt zij er ook harde materie zoals koperdraad, houterige plantenstengels en zelfs glasvezel in. Uit
enkele van de tentoongestelde werken blijkt tevens haar fascinatie voor pauwenveren.
‘Voor mij is het bewonderen van de natuur en de elementen uit deze natuur gebruiken, de uitdaging’, aldus Mariette. ‘De
natuurlijke beweging en de kleuren van planten en dieren hergebruiken in mijn werken is een nooit eindigende bron van
inspiratie en voldoening. Ik zie mijn werk als een exploratie, die altijd verdergaat.’
Ze besteedt veel tijd aan haar kunstwerken. Elk weefstuk is tot in de puntjes afgewerkt.
Liesbeth Tuyls
Haar schoondochter, Liesbeth Tuyls, beoefent de subtiele en intieme kunst van het juwelen ontwerpen. Zij ontdekte haar
creatieve talenten in 2002 toen ze samen met haar vriend en zoon van Mariette in Ierland woonde . Ze volgde er les bij
juwelenontwerpster Stacy Neilson. Terug in België volgde ze een opleiding in de academie van Aarschot onder leiding
van Estelle Verhaegen.
‘Elk juweel heeft zijn unieke karakter’, legt Liesbeth uit. ‘Ik spendeer dan ook veel tijd aan de keuze van de juiste
materialen zoals vlas, koperdraad, raffia, edelstenen, handgemaakte glasparels, klei, vilt. Door het combineren van
uiteenlopende technieken en met een oog voor detail komen de juwelen tot leven. Hierdoor is het juweel nooit voltooid,
maar altijd in beweging, in leven’, besluit ze.
Waar juwelen geassocieerd worden met harde materialen, verwerkt Liesbeth in haar creaties ook veel zachte stoffen
zoals zijde, wol, papier en ... pauwenveren.
Zacht ontmoet Hard
‘Op deze tentoonstelling gaat het monumentale van de wandtapijten van Mariette Delimon en het intieme van de juwelen
van Liesbeth Tuyls een gesprek met elkaar aan, ze gaan in confrontatie’, aldus Paula Loeckx. ‘Uit zachte materialen
gemaakte juwelen hangen naast uit harde materialen vervaardigde textiele kunstwerken.’ Zacht ontmoet Hard.
…
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