MARIA CONTI – « OLYNA »
Persoonlijke voorstelling
Olyna is het verkleinwoord van Maria in het Italiaans:mariolina.
De y vervangt de i zodat dat het „een enige naam“ wordt: olyna
Pragmatisme en beweging maken van mij een gestructureerd en genuanceerd wezen: Maria-olyna
Aangetrokken door het oneindige aantal vormen en de net zo oneindige combinaties die tussen hen
kunnen bestaan, ontdekte ik dat: „de esthetica het resultaat is van het verband tussen de vormen,
hun materie, de ontroering en het gevoel dat zij opwekken.”
Als beeldhouwster en als creatrice van sieraden, voer ik een werk van onderzoek uit „van evenwicht“
soms „in het uiterste geval van het punt van een breuk“. Vol en leeg, ondoorschijnend en
schitterend, hellingen van de plannen, inter-penetratie van de vormen om tot een uniek element te
komen.
Mijn parcours van architect en beeldhouwster heeft me toegelaten om een bijzondere waarneming
van de volumes en de vormen te ontwikkelen
Studies
Eerste jaren van Architectuur te Firenze, Italië
1978-Diploma van architectuur. Hogeschool van Architectuur Victor Horta, Brussel
1978 en 1981 Diploma's van niet- figuratief beeldhouwwerk en monumentaal beeldhouwwerk.
1994-1999 School van de Kunsten en Beroepen van de Stad Brussel: Juwelierszaak-Juwelen, verloren
Was.
Pers en publicaties en prijzen
Paul Piron „woordenboek van de artiesten van België van XlX en XX eeuw“ deel 3.
Lijst van kunst en design in de Franse gemeenschap van België „het eigentijdse sieraad“
Prijs J.C. Chauray ,wedstrijd Louis Schmidt te Brussel - Prijs Marie-Claire - „5 in Kunsten“
Voornaamste tentoonstellingen van sieraden en beeldhouwwerken
1998-et 2000 Wezel Art Gallery , Tweejarige van Waterloo- van het Wilde Sieraad
1994 Arte 1994 Piramide, Plaats Rogier in Brussel
2005- „Talents“ Tour en Taxis, Brussel en Galerie Dautcourt, Brussel
2007- „galerie „Artemisa“ en „cultureel Centrum van de defensie OASE“ te Evere
2008 - 2010-Artiesten parcours Elsene: Omloop van Maelbeek
2007à2010 „Atelier las Meninas“ Tentoonstelling „kleine formaten“
2010 Galerie d'Art’, Arbre-Profondeville: beeldhouwwerken en sieraad-schilderijen
2011 Eigentijdse Kunst aan het zavel 6e en 7e opus Juni en Juli
2012 Artiesten omloop van Maelbeek (Elsene)
Artiesten omloop van St. Gilles
Kunst festival van het kasteel van Lavaux St. Anne
11de editie d’Arts-Sur-Heure d’,Ham-Sur-Heur
Cobalt International Gallery, Brussel
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Beeldhouwerken en juwelen
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Les Mercredi & Vendredi de 16h à 19h - Les Samedi & Dimanche de 13h à 18h

