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OPENING NIEUW ATELIER in Villa Ter Ide

Grote passie voor schilderen en grote liefde voor Muze Bianca.
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FW: Uitnodiging: nieuwe atelier kunstenaar Martin Wallaert opent zijn deuren op zondag 20 oktober 2019
Albert Haelemeersch So., 13. Okt., an juergen
Hierbij een goed adres om eens te bezoeken ! De kunstenaar is een vriend van ons sinds 1972.
Zeg hem gerust dat ik jou stuurde.
Ik hoop dat alles oké is met uw ma.
Ik was wat bezorgd omdat ik niets meer hoorde.
Groetjes,   Albert en Eveline

Albert-Fernand Haelemeersch Art Consultant ~ Author 
~Blogger albert drawing BIC
Cell. +32 475 29 22 44
https://leiestreek.com
http://www.albert-haelemeersch.be

Van: Bianca Declerck <biancadeclerck@hotmail.com>
Verzonden: zondag 13 oktober 2019 12:27
Aan: Martin Wallaert <martin.wallaert@telenet.be>
Onderwerp: Uitnodiging: nieuwe atelier kunstenaar Martin Wallaert opent zijn deuren op zondag 20 oktober 2019

Beste Kunstliefhebber,
Net voor de zomer 2019 begonnen de voorbereidingen voor het nieuwe atelier van kunstenaar Martin Wallaert.  De laatste kunstwerken worden 
momenteel afgewerkt voor de opening op zondag 20 oktober 2019.
Kunstenaar Martin Wallaert nam vanaf oktober 2019 zijn intrek in Villa Ter Ide, Dorpsstraat 48 in 9870 Machelen-aan-de-Leie.  Deze Art Deco 
villa uit de jaren 1920 heeft ook een prachtig atelier.
Vanaf zondag 20 oktober 2019 stelt de kunstenaar voor de eerste keer zijn nieuwe atelier open voor jou.  Een vrij bezoek kan dan tussen 14.00 en 
18.00 uur.  
Er zijn recente werken van de kunstschilder Martin Wallaert, nature art van Pappie D. en bronzen beelden van beeldhouwer Jan Desmarets te 
zien.
Ook in de toekomst zal het atelier open zijn op zondag, telkens van 14.00 tot 18.00 uur.  Andere bezoeken kunnen op afspraak.
In restaurant de Karper, even verderop in de Karperstraat 16, worden eveneens schilderijen van kunstenaar Martin Wallaert tentoongesteld.
Ook in het vroegere atelier van Martin kan je een kijkje nemen, meer informatie: Miguel & Friends | Machelen (Zulte) | UiT in Vlaanderen
Alvast van harte welkom!
Tot binnenkort,   Bianca&Martin www.martinwallaert.com

De uitnodiging voor dit evenement kreeg ik via Albert-Fernand Haelemeersch!



HLN -> SCHILDER MARTIN WALLAERT VERHUIST NAAR BEKENDE VILLA IN CENTRUM
Anthony Statius 04 juni 2019 

ZULTE Martin Wallaert verlaat zijn woning en atelier ’t Biechtstoeleke in de Karperstraat. Geen reden tot 
paniek, de 75-jarige kunstschilder met de eeuwige pretoogjes en zijn onafscheidelijke pijp verdwijnt niet uit 
Machelen-dorp. Hij verhuist zijn atelier en bed naar de bekende villa naast de Guldepoort, zo’n een paar 
honderd meter verderop in de Dorpsstraat.
Er beweegt wat in kunstdorp Machelen. In de voortuin van de villa Ter Ide aan de rotonde, de vroegere 
woonst van de gelijknamige brouwersfamilie, werd vorig weekend een groot bronzen beeld van 
kunstenaar Jan Desmarets gezet, maar de affiche naast het beeld onthult al de identiteit van de toekomstige 
bewoner: kunstschilder Martin Wallaert.

Klein huisje
Het is ondertussen acht jaar geleden dat Martin Wallaert zich kwam settelen in Machelen-aan-de-Leie 
(2011). Hij is een van de laatste Leieschilders van de Latemse school en hij woont en werkt momenteel in 
’t Biechtstoeleke in de Karperstraat, veruit het kleinste huisje van Machelen op wandelafstand van het 
Raveelmuseum.

“Ik heb jaren in de Provence gewoond, maar nadat ik mijn vriendin Bianca hier heb leren kennen, ben ik 
blijven plakken”, vertelt Martin. “Ondertussen woont één van mijn kinderen in het huis in Frankrijk en ik ga 
er nog regelmatig op bezoek. Het was de bedoeling dat ik een jaartje in België zou blijven. In Frankrijk 
woonde ik op een domein van veertig hectare met een zwembad maar ik heb hier, in dit charmante, kleine 
huisje ook mooie tijden beleefd. Zoals tijdens het bezoek van prins Laurent, bij de komst van de minister 
voor Cultuur Sven Gatz en bij alle andere bezoeken in het weekend van vrienden en kunstliefhebbers van 
over het hele land.”

Meer ruimte
“Waarom ik dan verhuis? Ik heb de villa Ter Ide altijd al prachtig gevonden, maar vooral heb ik hier meer 
ruimte om grotere schilderijen te maken, meer ruimte om te creëren en om tentoonstellingen te 
organiseren. Deze verhuis zal ook voor nieuwe inspiratie zorgen want ik schilder nog iedere dag en doe dit 
nog steeds in de eerste plaats voor mezelf.”

Martin verhuist op 1 oktober 2019 naar de Dorpsstraat en op zondag 20 oktober is er een grote 
openingstentoonstelling. Vanaf dan kan je het atelier iedere zondag tussen 14 tot 18 uur vrij bezoeken. In 
het voorjaar van 2020 staat iets volledig nieuws op het programma, maar daarover later meer.

Villa Ter Ide - Villa in omringende tuin, gebouwd circa 1925 en opvallend door zijn overstekend schilddak op 
een hoge bakstenen blok. Verhoogde begane grond toegankelijk via buitentrap met perron en kleine 
vensters met wit-rode luiken, op de bovenverdieping onmiddellijk aansluitend bij het dak.
.

’t Biechtstoeleke in de Karperstraat



Dromen 
van mijn

kunstenaar



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.

Ik ben kunstenaar Martin Wallaert, geboren te Deinze in 
1944.  Zowel mijn vader als grootvader waren antiquair te 
Deinze.  Ik bracht er mijn jeugd door tot ik naar de 
sierkunstschool, Cadixsstraat te Antwerpen trok om mijn 
kunstopleiding te volgen. Het was namelijk mijn droom om 
kunstschilder te worden. Daarna vervolgde ik mijn studies 
aan het Nationaal Hoger Instituut te Antwerpen.

Met Maurice Schelck, Antoon Catrie, Leon Desmet, Hubert 
Malfait, Albert Claeys, Fons Roggeman en Dees De Bruine 
maakte ik deel uit van een kunstenaarskring die elke 
zondagmorgen verzamelde in het Latemse museum om er 
tussen pot en pint bij te praten en de kunstliefhebbers te 
woord te staan.

Ik heb vele jaren in Frankrijk gewoond en exposeerde er in 
galerie des Papes te Avignon.

Nu woon ik opnieuw in België, in een buurgemeente van 
Deinze, nl. Machelen-aan-de-Leie.

Villa Ter Ide is een Art Deco woning uit de jaren '20 waar 
de authentieke sfeer gebleven is. 

In het moderne atelier werk en exposeer ik.

Op zondag werk ik even niet en nodig u dan ook graag uit 
om eens langs te komen in mijn expositieruimte, 
Dorpsstraat 48, 9870 Zulte-Machelen. Op andere dagen 
graag op afspraak.

Tot binnenkort.

Beste groet, Martin Wallaert

Wie is kunstenaar Martin Wallaert –
Who's artist Martin Wallaert   



Er waren veel sympathisanten geweest voor de kunst 
van Martin Wallert.
Daar ontmoette ik ook mijn voormalige baas van Fabelta
/ Domo Carlos De Scheerders!

























Bronzen beelden van beeldhouwer 
Jan Desmarets buiten en binnen  
de Villa Ter Ide van Martin Wallert



Jan Desmarets (Ieper, 1961) is een 
Vlaams beeldhouwer.
Hij studeerde beeldhouwkunst aan 
de Koninklijke Academie voor 
Schone Kunsten te Gent.
Jef Vermassen typeert : Hij is 
begeesterd door de immense kracht, 
de intense schoonheid en de 
sensuele lenigheid van bepaalde 
dieren en mensen dat hij niet anders 
kan dan zijn eigen intensieve kracht 
aan te wenden om wat in zijn geest 
is ontsproten te uiten in zijn 
kunstcreaties en echt tot leven te 
brengen.

In 2003 kreeg hij de opdracht van de 
toenmalig premier van België Guy 
Verhofstadt om het huwelijkscadeau 
voor Prins Laurent en Prinses Claire 
te maken.



Albert-Fernand Haelemeersch over Martin in 2013
https://artiebert.wordpress.com/2013/11/10/960/
Martin Wallaert (geboren te Deinze in 1944) is van kindsbeen af een begenadigd artiest geweest, een joviale en levendige kerel die 
monkelend en lachend door het leven stapt.
Na studies aan de Antwerpse Academie en het Nationaal Hoger Instituut baande hij zich een weg naar de top van de hedendaagse 
Vlaamse kunstwereld, met dynamisch en spontaan werk.
Zijn schilderijen werden in binnen- (o.a. de Prijs van de Vrienden van het Latems Museum voor Moderne Kunst in 1974) en buitenland 
vele malen bekroond.
Met Maurice Schelck, Antoon Catrie, Vic Dooms, Oscar Bonnevalle, Hans Kitslaar, Henri Vandermoere en Benny Van Groeningen maakte 
hij deel uit van een kunstenaarskring die elke zondagmorgen verzamelde in het Latemse museum om er tussen pot en pint bij te praten 
en de kunstliefhebbers te woord te staan.
wallaert schilderij2In 1977 verscheen bij Art Editions te Parijs een uitgebreid, sterk gedocumenteerd  kunstboek geschreven door prof. 
Marcel Van Jole. Martin Wallaert illustreert ook vaak gedichten of werkt mee aan kunstmappen, onder meer in samenwerking met zijn 
buur en vriend, priester-dichter Albert De Vos uit Wannegem-Lede.
In april 1983 verschijnt te Parijs in het Centre Pompidou een map over Emile Verhaeren die door Martin Wallaert geïllustreerd werd.
Eerlijk tegenover onderwerp en publiek ontwikkelde  Martin Wallaert een hem eigen schilder visie vol expressieve en animistische kracht.
Martin Wallaert, beeldend kunstenaar en markant figuur met de eeuwige pijp in de nabijheid of in de mond  wordt wel eens, door zijn 
vroegere verbondenheid met het met Latem en Deurle, de laatste Latemse schilder genoemd.
Wallaert behaalde meerdere  internationale prijzen en onderscheidingen voor zijn schilderkunst en stelde tentoon in België, Nederland,
Frankrijk, Duitsland, Italië, Denemarken en de Verenigde Staten. Dit alles kunt u nalezen in diverse monografieën. Er zijn ook filmbeelden 
als ‘De Kleine Wereld van Martin Wallaert’ en talrijke archiefbeelden gedraaid door de vroegere BRT Cultuurdienst.
Ondanks de vele omzwervingen door Europa en een liederlijk leven  bleef hij altijd schilderen en tentoonstellen.
Eenvoudige dingen, dieren en mensen die hem lief zijn, inspireren hem steeds weer.
Het dagdagelijkse als afwassen of een kledingstuk herstellen vormen een tafereel waar de kunstenaar een tekening of schilderij van 
maakt waar gevoel van af druipt en waar je niet zomaar omheen kunt. Al was je zelf niet bij het moment, toch wordt je deel van het 
geheel en stil van hoe mooi eenvoud kan zijn.
Soms is het oog van een kunstenaar nodig om ons de weg te wijzen en de ogen te openen naar deze eenvoudige zaken die zo mooi zijn 
maar waar we maar  al te vaak aan voorbij gaan.
Martin Wallaert verstaat de kunst om dat moment te ‘verstillen’ en het voor altijd op een authentieke manier op papier of doek vast te 
leggen.
Het Biechtstoelke is een authentiek huisje met een 300 jaar oude geschiedenis waar de kunstenaar Martin Wallaert woont en werkt.
Je kan de woning, die zowel woonst en atelier van de schilder als galerie is, bezoeken.
Sinds september 2013 verwelkomt kunstenaar Martin Wallaert u elke zondag van 14 tot 18 uur in dit oudste huisje van Machelen. 
Regelmatig vindt u er zijn nieuwe werken.
’t Biechtstoelke, Karperstraat 1, B-9870 Machelen-aan-de-Leie

https://artiebert.wordpress.com/2013/11/10/960/


Omdat Albert-Fernand 
Haelemeersch om 
gezondheidsredenen 
niet zelf kon komen, 
gaf Martin Wallert me 
een speciale groet voor 
hem mee!

Onmiddellijk bezorgde 
ik de groet aan Albert
op mijn weg naar huis



Tot ziens!


