MARTIN UVIJN

KUNSTENAAR EN GALLERIST

“TRENDS VOLG IK NIET, DIE CREËER IK ZELF WEL EN
DAT GEEFT PAS VOLDOENING”

ART GALLERY THE PAINTED PERFORMANCE

GENTSELECT SPRAK MET MARTIN UVIJN: KUNSTENAAR EN GALERIEHOUDER
VAN ART GALLERY THE PAINTED PERFORMANCE TE MERELBEKE
GentSelect: De naam Martin Uvijn doet bij heel wat

aan hun esthetische waarde. Ons drukke bestaan

kunstliefhebbers een belletje rinkelen: Ambassadeur

heeft nood aan wat afleiding, en kunst geeft niet

van de 85 burgemeesters tegen geweld, Xenses

alleen meerwaarde aan ons interieur, maar doordat ze

Knokke, Ontwerper affiche Memorial Van Damme,

het hart en de verbeelding aanspreekt maakt het ons

enz….het lijstje is lang en indrukwekkend!

ook gelukkig.

Martin: Inderdaad, er is reeds veel inkt gevloeid over
de inhoud en betekenis van mijn werk. Zo stelde ik in

GentSelect: Wanneer en waar is je galerie te bezoeken?

de abdij van Grimbergen tentoon met oa. Borremans,

Martin: De galerie is eigenlijk steeds te bezoeken, liefst

Tuymans, Panamarenko, enz…, maar de hoogtepunten

na telefonische afspraak op het nummer 0477 46 12 20

waren toch het ontwerp van de affiche voor de Memorial

en is gelegen in de Korenbloemstraat 4 te Merelbeke.

Van Damme en de expo Painted Performances in het

Momenteel loopt er de permanente expo: “Reflections”

voormalige Gentse Caermersklooster, die op enkele

waarin het belang van reflectie en zelfreflectie in

duizenden bezoekers kon rekenen. Nu, het is niet

ons denken de centrale thematiek is. Eigenlijk is het

zo omdat mijn galerie aan het atelier grenst, ik aan

een vorm van wijsheid, waarop in deze expo een

geen externe expo’s meer deelneem: het is eerder

picturale invulling wordt getoond. Indien er externe

een gemakkelijkheidsoplossing om een completer

tentoonstellingen lopen kun je dit vrij eenvoudig

overzicht te krijgen van mijn totaal oeuvre, net zoals

consulteren op de website: www.martinuvijn.be.

trouwens ook Sam Dillemans dat deed in Antwerpen.
GentSelect: Wat maakt jouw werken zo authentiek?
Martin: Wel, door mijn studies van de wijsbegeerte
en moraalfilosofie, heb ik geleerd alles in vraag te
stellen, zelfs het vanzelfsprekende en dit zorgvuldig
te analyseren. Dit vormt de virtuele basislaag voor het
eindresultaat. Voor de techniek grijp ik dan terug naar
de oude meesters, zowel naar Rembrandt, Richter,
maar ook naar bv. Rothko. Men kan niet doen alsof
ze er niet geweest zijn. De verzameling van dit alles,
zorgt ervoor dat er een aangenaam bevreemdende
sfeer geschapen wordt, die je aan geen enkele andere
kunstenaar doet denken en waarin ieder, hoe summier
ook, zichzelf kan in herkennen! De werken bezitten een
breed filosofisch draagvlak, zonder afbreuk te doen
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