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Noord-Afrikaanse vrouwen
De Nederlandse kunstenares Aline Thomassen woont en werkt afwisselend in
Nederland en Marokko.
Met waterverf maakt ze heel grote aquarellen van de vrouwen in NoordAfrika.

Aline Thomassen in haar atelier
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Het dagelijks leven

Het leven verbeeld

van vrouwen als Het zijn schilderingen van krachtige, naakte vrouwen. Ze gaan niet over

erotiek. Aline Thomassen verbeeldt in de vrouwenfiguren zaken waarmee

inspiratie we als mens allemaal te maken krijgen: de ontmoeting met de ander, liefde,

identiteit, pijn, verlangen, eenzaamheid en verlies, woede en innerlijke strijd.
Ze schildert ze uit haar hoofd, zoals zij ze voor zich ziet. Ze zegt daarover:
Ik zoek altijd naar het beeld zoals dat zich aan je opdringt als je aan iemand
denkt met je ogen dicht. Langzaam vermengt de indruk van de ander zich
met je eigen indruk, totdat je niet meer weet wat nog van de ander is en wat
van jezelf.
De titel die Aline Thomassen voor de tentoonstelling heeft bedacht komt uit
een gedicht dat al 800 jaar oud is.
The wound is the place where the light enters you.
Dat betekent De wond is de plaats waar het licht binnenkomt.

Bespreekopdrachten
Loop 3 minuten door de zaal in groepjes van twee of drie en kies een werk uit
waarover je iets wilt vertellen aan de anderen.
Bespreek het werk samen met behulp van deze drie vragen:
- Wat gebeurt er in dit werk?
- Waar zie je dat aan dat je dit denkt?
- Wat valt je nog meer op?
- Probeer als je iets mooi, lelijk of zelfs een beetje eng vindt te vertellen
waar dat door komt.
- Na 5 minuten vertelt ieder groepje aan de anderen wat ze hebben
ontdekt.
•
•

•
•

Aline Thomassen, Zonder titel, waterverf op
papier,
2020, collectie kunstenaar

Wat houdt de vrouw in haar
hand volgens jou?
De verhouding hoofd en
lichaam klopt in het echt niet.
Welk effect heeft dat?
Veel van haar werk heeft geen
titel. Waarom is dat denk je?
Welke titel zou jij aan dit werk
geven?
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Ook deze vrouw draagt iets in haar
armen. Welk verhaal hoort er
volgens jou bij dit werk?
Deze vrouwenfiguur is anders
afgebeeld dan op de meeste
werken. Welk verschil zie je? Wat
vind je daarvan?

Aline Thomassen, Zonder titel,
aquarel en pastel op papier
2014, Collectie kunstenaar

Vertel elkaar wat je ziet op dit werk,
met behulp van de onderstaande
vragen:
•
•
•
•
•

Aline Thomassen
Zonder titel, aquarel en pastel op papier
2005, Stichting Museum Bommel van Dam,
Venlo

Wat gebeurt in in dit werk?
Waar zie je dat aan?
Wat gebeurt er nog meer?
Welke gevoelens en gedachten
roept het bij je op?
Welke materialen en kleuren
gebruikt de kunstenaar in dit
werk?
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Creatieve opdrachten voor thuis
In overleg met je docent Beeldend kies je voor twee of
drie opdrachten. Tekeningen op A3 papier.
Werk de tekeningen uit in kleur. Je kunt materialen naar
keuze combineren: grijs potlood, kleurpotlood, gekleurde
viltstiften, verdunde plakkaatverf, zwarte viltstift,
Oost-Indische inkt, penseel.
Optie 1
Maak aan de hand van een foto een tekening van iemand die
veel voor je betekent, een vriend, een vriendin of iemand uit
je familie. Teken de hele figuur, dus niet alleen het hoofd.
Teken er een voorwerp bij waarvan je weet dat het speciaal
is voor die persoon.
Optie 2
Vraag iemand uit je omgeving om model te zitten voor jou.
De persoon houdt iets vast dat veel voor hem of haar betekent.
Teken de hele figuur.

Optie 3
Aline Thomassen tekent de vrouwfiguren uit haar hoofd.
Denk aan iemand die je goed kent, en probeer de figuur uit
je hoofd te tekenen. De verhoudingen hoeven niet te kloppen,
teken de persoon zoals jij hem of haar voor je ziet.
Lever de tekeningen in bij je docent via Teams.
Veel succes en plezier met de opdrachten! We vinden het leuk als je een
tekening naar Museum De Buitenplaats stuurt:
Educatie@museumdebuitenplaats.nl
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