
 
2019 januari, Marieke van Baalen: Nagelaten sporen 

 

Marieke van Baalen, lid van de Stichting Maassluise Kunstenaars, heeft een passie met 

creatief bezigzijn en vindt het heerlijk om te spelen met allerlei materialen en technieken. 

Niet gebonden aan één stijl of techniek, is het voor haar een uitdaging om regelmatig nieuwe 

wegen in te slaan om zich te verrijken met nieuwe kennis en inspiratie. 

 

Geïnspireerd door de structuren in de natuur die prachtige patronen laten zien en die blijven 

veranderen door de tand des tijds, maakt zij werken van en met natuurlijke materialen. 

Tijdens wandelingen en vakanties neemt zij materialen mee naar haar atelier, zoals 

verschillende soorten klei, zand en schors, om daarmee aan de slag te gaan.  

Werken met de vier elementen, water, aarde, lucht en vuur, is hierbij het uitgangspunt; er 

komt geen verf of kwast aan te pas. 

 

Een van haar favoriete jaargetijden is de herfst. Een seizoen waarin de kleuren van de 

bladeren veranderen in een groot herfstpalet. Afgelopen tijd heeft zij deze kleurrijke periode 

proberen ‘te vangen’ door middel van de ecoprint-techniek. Zijden sjaals met bladafdrukken, 

kaarten en boekomslagen zijn hier het resultaat van. 

Het thema Nagelaten sporen komt in het Douanehuisje tot uitdrukking in schilderijen die 

gemaakt zijn met de genoemde vier elementen, water, aarde, lucht en vuur. De herfst laat zijn 

nagelaten sporen achter in zijden sjaals en afdrukken op papier gemaakt met ecoprint-

techniek.  

 

Marieke is alle zaterdagen en zondagen van januari van 13.00 tot 17.00 uur in het 

Douanehuisje aanwezig. De toegang tot de tentoonstelling is gratis. 

 



Daarnaast zijn er in het Douanehuisje twee inspirerende workshops met het thema ‘De vier 

elementen’. Deze workshops geeft Marieke in samenwerking met Miranda Molenaar. Er 

wordt beeldend en met woorden gewerkt. Daarbij ga je op onderzoek naar de vier elementen 

in jezelf. De elementen vuur, aarde, lucht en water ga je ervaren door er letterlijk en figuurlijk 

mee aan de slag te gaan; er woorden aan te geven, of juist niet... 

Wees welkom bij een van deze unieke workshops! 

Er kunnen maximaal 6 deelnemers per workshop deelnemen. 

Data: 11 of 26 januari 2019, van 10.30 tot 13.00 uur. Investering € 15,00. 

Opgeven bij Marieke van Baalen: mvbaalen@kabelfoon.nl. 

 

Zie ook: www.mariekevanbaalen.weebly.com 
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