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MIJN PERSOONLIJKE UITNODIGING

Beste kunstliefhebber, 

Graag nodigen we je uit op Erfgoeddag 2022 in het atelier Martin Wallaert, Dorpsstraat 48, 9870 Zulte-Machelen. Dit op zondag 24 april, van 14.00-18.00 uur.   

Meer informatie op de website van “Erfgoeddag”: In de wereld van de kunstenaar | Erfgoeddag maakt school op zondag 24 april en van maandag 25 tot vrijdag 29 april 2022 - Vlaanderen en 
Brussel 

Recent werd gefilmd in het atelier van de kunstenaar.  Dit werd ondertussen uitgezonden. Heb je dit gemist?  
Geen probleem, ga naar www.martinwallaert.com en klik even in het midden van de pagina op het logo van het atelier Martin Wallaert.   
Daarna op het witte pijltje rechts.  Met dank aan Jochen en Jens voor hun mooie sfeerbeeld(en)! 

Via deze weg willen we jullie ook bedanken voor alle positieve reacties, de vele foto’s, verhalen, informatie en foto’s van werken,… voor het samenstellen van het archief rond het leven en werk 
van Martin.   

Dit project is nog lopende en er is nog zoveel meer, dus stuur gerust door of ken je nog mensen, laat het hen weten.  Het team van cultuurregio Leie Schelde doet geweldig werk en digitaliseert 
dit alles tot een bruikbaar archief voor toekomstige projecten.  

Hou deze data ook alvast vrij in je agenda (later hierover meer): 
➢ Expo atelier in beeld van vrijdag 13 tot en met zondag 15 mei 2022 
➢ Biënnale van de schilderkunst, start 26 juni 2022 

Groetjes en tot binnenkort, 
Bianca&Martin Atelier Martin Wallaert

Ik nam de uitnodiging graag aan.
Door de Corona-panepidemie hebben we elkaar niet meer gezien sinds de opening van het huis 'Ter Ide’ 
op 20.10.2019
Ik werd zeer hartelijk ontvangen. Martin en Bianca kon zich ook de bemiddeling van Albert 
Haelemeersch herinneren.
Martin liet me naast eigene werken originele schilderijen en sculpturen zien van de 'Leiestreek 
kunstenaars' uit zijn collectie.
Hij kreeg de waardevolle schilderijen van Emil Claus, Permeke, Servaes, Gust en Leon De Smet, enz. 
cadeau en bewaart ze nu in zijn atelierwoning.
Bianca is nog steeds de organisatorische ziel en muze in het huis. Martin schildert haar vaak tijdens 
allerlei activiteiten.
Martin is nog niet gestopt met roken en bezit zelfs een nieuwe tabakspijp.
Ik kom in mei weer op bezoek.

http://www.martinwallaert.com/






Schilderen en tekenen is voor mij zoals eten en drinken. Het is 
voeding voor mijn geest en als ik niet kan schilderen word ik gek.

Drawing and painting nourishes my mind and soul, without that I go 
insane.

Malen und Zeichnen ist für mich wie Essen und Trinken. Es ist Nahrung 
für meinen Geist und wenn ich nicht malen kann, werde ich verrückt.
Zeichnen und Malen nährt meinen Geist und meine Seele, ohne dass 
ich verrückt werde.

― Martin Wallaert

Hij noemt zichzelf echter vaak een 'prutser’.

Omdat ik het woord niet kende, heb ik de Nederlandse encyclopedie 
gegoogled.

prutsertje - iemand die slecht werk levert 
Prutser:
1) Beunhaas 2) Broddelaar 3) Dilettant 4) Fikfakker 5) Foefelaar 6) 
Frutselaar 7) Futselaar 8) Klooi 9) Knoeier 10) Knutselaar 11) 
Kreukelaar 12) Kruk 13) Onbekwaam mens 14) Onbekwaam persoon
15) Pronselaar 16) Slechte knutselaar 17) Slordige werker 18) Sukkel
19) Zwans

Ik vind dat zijn werken zijn meest intieme gevoelens uitstralen.
Intimisme = Het intimisme is een stroming in de schilderkunst uit de 
late jaren 19e en de vroege 20e eeuw. De stroming kenmerkt zich door 
de schildering van intieme, huiselijke taferelen. 

Zelfportret met nieuwe pijp



In de lift 2022



Mijn beschermengel

Beschermengel II



ZULTE - Zulte richt in het voorjaar van 2022 een sterretjesweide in op de nieuwe begraafplaats van 
Olsene in de Hamstraat. Dit wordt een serene plek voor herdenking van de sterrenkindjes. Dat zijn 
kindjes die overleden zijn tijdens of vlak na de zwangerschap.
Alle ouders kunnen samen met het gezin, familie of vrienden terecht op de sterretjesweide, 
ongeacht de duur van de zwangerschap en ongeacht of een kindje wel of niet heeft geleefd. Het zal 
mogelijk zijn om er een naambordje te plaatsen of op te hangen.

Beschermengel
De sterretjesweide zal ook een plaats bieden voor kunst. Kunstschilder Martin Wallaert, die woont 
en werkt in Machelen, stelt zijn kunstwerk ‘Beschermengel’ ter beschikking om de locatie vorm 
en extra zin te geven. Op het schilderij staan twee kinderen afgebeeld die elkaar omarmen. Om de 
intimiteit van de plek te accentueren, zal de ruimte rond het kunstwerk in boogvorm uitgevoerd 
worden.

Naast de bestaande bomen en planten komt er een kleurrijke bloemenweide, met een verhard 
toegankelijk wandelpad en zitbanken.

Natasja De Vos, schepen van Gezondheid en Milieu, kunstschilder Martin 
Wallaert, Linda Detailleur, schepen van Welzijn, en initiatiefnemers Luc 
Roggeman en Nicolas Cuypers. 

N: Ruben De Keyzer Woensdag 29 december 2021



Hondenliefhebber



Kunstenaar en zijn Muse



Hulde aan George Grard Barbara  III-IV

George Grard (Doornik, 26 november 1901 – Sint-
Idesbald, 26 september 1984) was een Belgisch 
beeldhouwer.















Het droomhuis 
van 
het verliefde stel.



Martin's kinderen





Hartelijk dank voor de 'Erfgoed' 
ervaring.

Tot ziens in mei! 

Expo atelier in beeld van vrijdag 
13 tot en met zondag 15 mei 2022.


