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Groene konijnen logica op een driewieler

Als kunstenaar ben ik gefascineerd door mijn omgeving en diens energie.
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Is wat ik zie echt zodanig gekleurd of neutraal?
Ik fotografeer, dus neem ik waar, en weet ik wat waar is?......
Ik fotografeer mijn omgeving. Ik gebruik de foto’s als vertrekpunt en schets.

INCANTO

Door mijn foto’s neem ik mijn werkelijkheid waar en verwonder me steeds vaker.

Incanto, is de naam van mijn serie schilderijen, ontstaan in 2008 tijdens mijn verblijf in
een Toscaans artistsinresidence.
Incanto, letterlijk betovering, staat voor de verwondering van het heden, het nu.
De ontdekking dat schilderen het leven is en leven het schilderen.
Een serie levenspanorama’s over mijn verwondering van het heden.
Doeken van Amsterdamse stadgezichten en Toscaanse landschappen. Een serie met
Harde en Zachte Panorama’s, begonnen in Amsterdam en afgerond in Toscane,
Vijf korte impressies hoe een nieuwe serie schilderijen en een nieuwe werkwijze tot
stand komt.
Vormgeving Spaltro. DVD samenstelling: Inge Willems 2009 © Amsterdam (NL)

Zie dat alles bepaald wordt door energie (en kleur).
Wat voor energie heeft een persoon, een situatie. En is energie niet een
synoniem voor kleur?
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Innamoratie (verliefd)

tra nuvole e lenzuola (between sheet sand clouds)

I’m SURE (I’ve seen it in your eyes)

Multatuli in Vinci

Baukje Spaltro is an Italian-Dutch painter, residing in Amsterdam.
She studied painting at the Academy of Fine Arts in Utrecht (NL) and the Academy
of Fine Arts Brera in Milan (I). She exhibited in several countries such as Holland,
Italy and Germany.

Ti ho visto in Borgo Stretto (I’ve seen you inB.S.)

In 2008 she worked in the country medieval village Montevettolini (PT) in Tuscany.
Here she painted the series INCANTO.
INCANTO is a series of 50 paintings on the enchantment into the present of today,
the wonder of our time today, the current space, and the NOW.
Where everything is in place, because time seems to stand still.
Spaltro paints landscapes of life (past, present and future). The new works, often
with panoramic formats, are an experience of new bright colors, with markers
sketches of the human figure. Spaltro works always with a mixed technique.
For Baukje Spaltro painting is life, living is painting! Her ambition as an artist is a
clear individual process. Her work is her life, which decompose views of the past,
present and future. Spaltro paints on, with and over time. She uses her perception
of reality, abstraction compared to figuration, color compared to drawing, subject
compared to energy . Everything in life is energy, each with its own color!
Spaltro is often inspired by photos, done quickly with the cellphone, who captures
new landscapes with strange perspectives. These landscapes inspired Spaltro
because they are strange. The charm in life, with its own views, sometimes strange
and not always true, but often entchanting.
All the series are online at www.spaltro.nl / en / content / frameworks
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All the work of/ het werk van Spaltro

www.spaltro.nl
Baukje Spaltro, Bilderdijsktraat 163, Amsterdam (NL)
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Baukje Spaltro wordt vertegenwordigd door / represented by
Galerie BMB, Amsterdam (NL) www.bmbgalerie.nl

Wonder op driewieler tussen natuur en stad

