reportage

Gelukkig zijn begint met

70 % van de mensen en met name vrouwen vinden wel iets niet

Deze bewerkte ze, met verschillende voor-

goed aan zichzelf, of dit nu iets is in hun uiterlijk of door factoren

werpen om diepte te creëren. Dit gaf een

van binnenuit als angst en het ervaren van onzekerheid, blokkades

heel spannend effect afhankelijk

& bepaalde overtuigingen en zo dus niet naar je volle potentie te

van de lichtinval en de beweging.

durven leven. Dit staat alleen echt geluk ervaren vaak in de weg. En

Deze werken zijn tentoongesteld in

zo stak het thema: wie ben ik en wat wil ik? ook bij mij de kop op

Amsterdam & Antwerpen.
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gecreëerd met haar eigen lichaam met
als topstuk haar sculpture “Shine” een
torso, met vrouwelijke rondingen, welke
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Kunst

zij met de hand en een pincet maakte

Op haar 28e maakte zij een bucket -list en gaf zichzelf de keuze; ga

met 57.000 originele Swarovski kristallen

ik leven of blijf ik overleven? Haar top 3 ging zij direct uitvoeren, ze

uit Oosterijk. Naast het feit dat het beeld

liet haar cariere voor wat het was, en ging op zoek naar zi-chzelf,

dagelijks nu door honderden mensen

verhuiste naar London en werd weer student. Tijdens haar studie

bewonderd wordt in haar galerie tegenover

kwam Carola veel in aan-raking met theorien van Freud & Jung.

Paleis Noordeinde in Den Haag is “Shine”

Toen ze per ongeluk letterlijk tegen reflfecterend materiaal aanliep

een statement, naar elke vrouw, dat ze mooi is

en zichzelf daarin zag ontstond het idee en daarmee haar eerste

en hap-py mag zijn met het lichaam wat zij heeft

collectie, het tekenen van reflecterende vrouwenlichamen van

gekregen. Zoals je kunt voorstellen heeft het vrouwenlichaam altijd

aluminium papier.

een grote aantrekkingskracht op haar gehad. Kristallen staan voor
Carola voor licht & energie.

Zelfbeeld
Vaak leven wij onbewust naar
In 2009 was kunstenares Carola Pavlik (Den Haag,

de verwachtingen van anderen,

1978) niet gelukkig met hoe haar leven verliep. Zij

externe prikkels hebben van kinds

Happy reflection portraits

besloot de “reset” knop in te drukken, een “bucket

af aan veel invloed over hoe we over

Naast het kritische beeld wat we hebben ontwikkeld van ons

list” te maken en uit haar comfortzone te stappen.

onszelf denken, ons ontwikkelen en

lichaam, zijn we vaak in staat, tal-enten en positieve dingen te

Angst voor het onbekende speelde altijd een rol. Zij

welke keuzes we maken in ons leven.

benoemen van anderen, maar het beeld wat wij van onszelf hebben

moest leren haar eigen hart te volgen en zichzelf te

Dit proces begint al in de kleuterfase,

staat vaak in scherp contrast met de realiteit. Carola ontwikkelde

accepteren. Nu 6 jaar later wil zij mensen uitnodigen

tussen ons 20e en 30e levensjaar maken

unieke kunst, waarbij de toeschouwer niet alleen kan kijken naar

zich te spiegelen in haar zelf ontwikkelde reflec-

wij de grootste groei door in ons leven

het kunstwerk, maar ook onderdeel is van het portret. 4 jaar lang

terende kunst; Mijn “Happy Reflection Portraits

en leggen wij de basis voor de toekomst.

werkte zij aan 17 unieke spiegelende levensgrote portretten van

“ houden je letterlijk & figuurlijk een spiegel voor.

We leven in een tijd waarin alles snel

beroemde inspirerende vrouwen. O.a. Koningin Maxima, Oprah

Door jezelf in iemand anders te spiegelen die je

veranderd, alles is in beweging, het is

Winfrey, Princess Beatrix, Hillary Clinton en Linda de Mol. Elke

bewonderd, ga je jezelf met andere ogen bekijken

dan ook moeilijk om trouw te blijven aan

techniek heeft ze getest en mee geëxperimenteerd, waarna ze

en daarmee positief verbinden!

jezelf en gefocust te blijven op wat voor

duurzaam spiegelend materi-aal ontdekte, welke functioneert als

jou echt belangrijk is.

drager. ►
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Carola gebruikt diverse technieken, elk portret is opgebouwd
uit gemiddeld 40 lagen airbrush verf, handgemaakte kleding en
juwelen van Swarovski. Door de gelaagdheid & lichtinval ontstaat
er diepte. Het kunstwerk is afgewerkt met een luxe custom made
lijst. Elk detail klopt en is over nagedacht.
Door jezelf letterlijk te zien door de ogen van iemand die jouw
inspireert, Reflecteer je het beeld van die persoon die je bewonderd
terug naar jezelf.
Je krijgt de mogelijkheid jezelf te reflecteren en daarmee het beeld
en het gevoel wat je van jezelf hebt positief te beïnvloeden!

Naast de grote unieke zelf reflecterende portretten, zijn er kleinere
versies te koop en maakt zij reflectie portretten in opdracht. Ook
heeft zij Happy Reflection Trainingen ontwikkeld speciaal om
vrouwen te inspireren, positiever naar zichzelf te leren kijken. Met
deze training krijg je de mogelijkheid jezelf o.a te reflecteren in haar
17 inspirerende kunstwerken.

Toekomst
Met haar spiegelende kunst, trainingen en haar verhaal te delen over
tevreden zijn met jezelf, hoopt zij anderen mensen te inspireren,
om vooral zichzelf met andere ogen te gaan bekijken. “Een mensen
leven bestaat gemiddeld uit 960 maanden, dat zijn 29000 dagen.
Hoe mooi is het om onze tijd hier dan ook ten volle te benutten &
echt Happy te zijn”!

Meer informatie en haar webshop | carolapavlik.com
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