
Katharina Roels: gepassioneerd kunstenaar en kunstliefhebber.  

  

Katharina Roels leeft en werkt in Knokke en etaleert in haar schilderijen al 16 jaar een 
uitgesproken passie voor de Noordzee . 

Met haar persoonlijke visie, eigen herkenbare techniek en een realiteits-gebonden 
kleurenpalet pronken Katharina’s schilderijen in de meest boeiende hedendaagse 
interieurs over de ganse wereld, van Barcelona, Genève en Milaan tot Cape Town, Indian 
Creek Island en Californië. 
  

Haar werk wordt als 'poëtisch realisme' aangeduid. Wat wordt daarmee bedoeld? 
Katharina: 'Het is niet aan een kunstenaar om een landschap perfect weer te geven zoals 
het is; met een smartphone kan iedereen dat tegenwoordig zelf. Het is de bedoeling om 
het gevoel weer te geven dat de zee en het strandgebeuren oproept.’ En laat dat nu net 
voor iedereen anders zijn. Bepaalde elementen worden uitvergroot en andere gewoon 
weggelaten. Poëzie dus. Er wordt een wankel evenwicht gecreëerd waardoor het plaatje 
nooit 'af' is. Katharina laat het aan de toeschouwer over om de zee en de sfeer errond naar 
zijn gevoel te vervolledigen. ‘Mijn werk moet blijven leven. ;-)' 

In de eerste plaats voel je de ritmiek via de lijnen en het kleurenspel zoals in een klassiek 
muziekstuk. In Katharina's 'Regatta'-schilderijen zal je bijvoorbeeld nooit een specifieke 
boot herkennen en de personages kunnen vrij gecompleteerd worden.  Heel typerend in 
haar werk zijn de mensen die ze schildert. Je denkt dat je de personages 'ziet' bewegen en 
naarmate je dichter gaat kijken worden ze quasi ongrijpbaar.   



  
Het is pure ontspanning, een vakantiegevoel. 

Die uitgesproken passie voor de kunst en de zee, waar is die ontstaan? 
Katharina: 'Als kind vertoefde ik heel graag in de omgeving van mijn grootouders van zowel 
vaders- als moederszijde. Ze waren beiden fervente kunstliefhebbers en collectioneurs en 
in hun huizen hingen de meest impressionante grote schilderijen die voor een heel aparte 
sfeer zorgden. Bovendien stond elke vakantie met ons gezin ook in het teken van 
kunstbezoeken, afgewisseld met strand en zee. Kunst en cultuur waren het voedsel voor de 
geest en achteraf was het altijd zalig genieten op de stranden van Knokke en Spanje.' 

Intussen heeft Katharina 2 galerieën in Knokke. Waarom 2? 'Mijn grote KATHART galerie 
is in de Zoutelaan. Om de sfeer van de zee te kunnen schilderen moet ik ze vooral 
beleven. Daarom hou ik er een klein galerietje op de Zeedijk op na.’  

Jouw schilderijen combineer je met beelden in jouw galerieën. 
‘Ja, mijn passie voor de kunst wil ik graag delen met het grote publiek. Zo maak ik steeds 
een selectie van beelden van Belgische kunstenaars waar ik echt in geloof en die biedt ik 
dan een platform.’ 

Momenteel toont ze het werk van bronskunstenaar Bram Eliaert en de beelden van Jenny 
Verplanke en van Rose Marie Warzee. ‘Dat zijn beelden die perfect bij mijn werk passen.’  
In augustus stelt ze ook exclusief het werk voor van een Belgische goud-en edelstenen 
kunstenares: Coralie van Caloen.' 

Een kunstwerk op maat van het interieur is iets wat Katharina ook geregeld gevraagd 
wordt. Dan gaat ze op zoek binnen haar uitgebreid netwerk van kunstenaars en 
kunsthandelaars om de geschikte werken te vinden die net die extra touch geven om het 
interieur de juiste uitstraling te geven.  Katharina: 'Het geeft mij steeds weer zoveel 
voldoening om de interieurs van die prachtige villa's te mogen vervolledigen met kunst. 
Ook bedrijven komen aankloppen om voor hen een sfeervolle harmonie te creëren met 
kunst. ' 



De bedoeling van een kunstwerk kan nooit zijn dat het de ruimte gaat beheersen. Een goed 
kunstwerk vult aan. Wanneer iemand bij u te gast is, dan wenst u toch niets liever dan dat 
die een aangenaam gevoel krijgt in een van een sfeer die uw persoonlijkheid reflecteert.


