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Kunstschilder van Russische oorsprong, geboren in België.
Het is in 1997 dat marygoR begint te schilderen met olieverf op doek dat ze eerst gebruikt als „een
ruwe „materie. Als autodidact, spreekt zij zich ten volle in de abstractie uit met de fusie van
kleuren als dialoog.
Haar temperament zet haar aan om zich voortdurend te vernieuwen en andere banen te beproeven.
Na een professionele opleiding gevolgd te hebben aan het Huis voor Kunsten te Schaarbeek, ontdekt
marygoR, de rijkdom en de magie van glacis. Aan geroepen door haar ontdekking, stelt zij zich
vragen en orkestreert deze techniek volgens haar waarneming door het overbodige uit te
schakelen.Haar werk verandert en evolueert zich naar een innerlijke periode waar de vloeibaarheid
en de transparantie zich vestigen en leven geven aan het doek om het onuitsprekelijke af te leiden.
Tussen materie en het onstoffelijke verplicht, marygoR, zich te schilderen„in stilte“.
Een activiteit die zich alleen met de toepassing van de energiekrachten vervult en het onbewuste
opvangt.

Tentoonstellingen


Ruimte voor cultuur van Pommerage te Genval.

 Galerie Le Bocfil te Brussel
 Galerie Thuillier - Parijs
 Tentoostelling in het kader van het 100 jarige bestaan van het kasteel van Genval
 Galerie Art –Péro te Crupet
 Galerie Extrapole te Luik
 Galerie Art –Péro te Crupet
 Tentoonstelling- L’Or Ange Bleu te Chaumont-Gistoux
 Concert-expo met Charles Loos te Lasne
 Galerie Extrapole te Luik
 Galerie Fayla – Sablon-Brussel
 Galerie Extrapole te Luik
 Printemps des Arts Actuels van 25 tot 29 maart
 Gezamenlijke tentoonstelling galerie Fayla – Sablon, Brussel, december 2009.
 2010 - Tentoonstelling »aux Couleurs du Temps » te Rixensart
 2011 - Cobalt International Gallery te Brussel

www.cobaltinternationalgallery.com – info@cobaltinternationalgallery.com
rue Vandernoot 23 bte B - 1080 Bruxelles - +32 (0) 476 / 771 663
Les Mercredi & Vendredi de 16h à 19h - Les Samedi & Dimanche de 13h à 18h

