° Poperinge 24 06 1946 Diploma regentes plastische kunsten HRITO te Brugge. Studies aan de Stedelijke Academie voor Schone Kunsten te Brugge. - Stedelijke
Academie voor Beeldende Kunsten Poperinge afdeling keramiek en glas. Verschillende workshops - Behaalde meerdere laureaattitels
Tentoonstellingen in binnen- en buitenland - Kunstboeken:“Sporen van Kunst” en “Dagboek van een omringende wereld”
Rogette Jonckiere schildert vanuit een gedegen metier met zin voor harmonie en liefde voor mensen en dingen. Schilderen is in de visie van de kunstenares
beduidend meer dan alleen maar het opbouwen een geheel van toetsen, zo is er telkens een intense en vaak onderhuidse dualiteit aanwezig in haar schilderijen.
Rogette hanteert op een verrassende wijze figuratie en abstractie, er heerst een subtiel en krachtig dualisme in haar werken, ze creëert en mediteert tegelijkertijd. Zij
brengt discrete tekens aan in wat steeds opnieuw een bijna extatische hommage is aan het schilderen.
Hugo Brutin A.I.C.A. - Naast schilderkunst is zij eveneens geboeid door vormgeving met klei. Door het slaan, kneden en rollen van de ruwe klei ontstaat er een
speciale band tussen het voelen en het creëren. De fragiliteit bij het geleidelijk opbouwen en het steeds in vraag stellen van het kunstige in het vooropgestelde object is
zodanig boeiend dat zij er volledig in opgaat.

Een Waterval Van Ideën
MAAT: 100 x 82
Achter het hurkend fuguur verschijnt een waterval.
Erdoor zie ik een engel.
Mijn gedachten gaan naar mijn overleden man
Twee figuren links staan symbolisch voor het verlaten en het volgen.

PRIJS:
€1 860,00

In Stilte Heb Je Ons Verlaten
MAAT: 82 X 100
Liggend figuur staat symbolisch voor het heengaan.
Twee figuren rechts zochten steun, een iemand staat alleen in gedachten verzonken.

PRIJS:
€1 860,00
Een Stilte Die Alles Overheerst
MAAT: 82 X 100
Iedereen kan een eigen weg vinden in mijn werk.
Voormij zijn het belevenissen die ik zelf heb meegemaakt.
In dit gevan een slapend figuur waarvan zijn rust niet mag verstoord worden en waardoor een serene stilte overheerst.

PRIJS:
€1 860,00

