Larissa Ickx
Larissa Ickx heeft een natuurlijke manier van doen die,tegenstrijdig is,met
de verlegenheid van haar woorden wanneer zij over haar werk moet
vertellen.
Zij werd geboren op 18 februari 1973.
Haar parcours als artieste begint op 15 jarige leeftijd met een opleiding aan
de Academie voor schone kunsten te Brussel.Daarna volgt er een kort
verblijf in Sint-Lucas en wordt ze gedurende een jaar de leerling van de
schilder Françoise André .Deze leerschool geeft haar zin om te reizen om
haar technieken te verrijken vooral in Firenze,Londen en Parijs.
Zij werkt het liefst volgens thema’s ,dieren,geesten,mikpunten ,die in haar
op komen naargelang haar zin en haar stemming. Alhoewel zij een voorkeur
heeft voor de geur van olie en de textuur van papier ,zijn haar technieken
verschillend,collage,acrylic,blinkende lak,doek...
Mischien uit angst om opgesloten te worden in haar eigen stijl en omdat ze
graag ontdekt, leren en nieuwe sensaties voelen die haar tot nieuwe
etappes zullen leiden in haar schiderkunst.
Expo

2006 – Sint-Pieters_Woluwe – gemeente.
2006 - Mouscron – verzameling in het museum voor schone
kunsten.
2006 - Evere – Eregast van de gemeente.
2005 - Brussel – Fashion food.
2005 - Brussel – Cobalt gallery.
2005 - Brussel – Horse parade.
2004 - Parijs – Centre Christiane Peugeot.
2003 - Brussel – Art on cows.
2000 - Zaventem – Aéroport.
1999 - Brussel – péristyle.
1998 - Luik – Abdij Val Saint Lambert.
1997 - Brussel – Galerie Yannick David.
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