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De tekeningen van Aline Thomassen zijn puur en intens. 
Niet alleen vanwege het veelal meer dan levensgrote 
formaat dat zij kiest maar ook door haar kleurgebruik, 
het maakproces en het onderwerp. Haar onderwerp, 
in de zin van het afgebeelde, is altijd de mens. 
De mens zoals jij en ik en tegelijkertijd als wezenlijke 
ander. De interesse die Thomassen heeft in de psycho-
logie van de ander en het willen kennen of zich herken-
nen in die ander, spreekt uit de titel die zij koos voor 
haar solotentoonstelling in Drawing Centre 
Diepenheim ‘Je suis toi – tu es moi’, letterlijk vertaald: 
‘Ik ben jou – jij bent mij’.

Tijdens een ontmoeting met een ander vinden er allerlei 
psychologische processen plaats. Door het kijken naar 
de ander zoeken we bijvoorbeeld naar herkenning, 
proberen we een gemoedstoestand af te lezen of ons 
aan een ander te spiegelen. Thomassens fascinatie voor 
dergelijke aspecten van een ontmoeting en de vertaling 
hiervan in lijnen en kleuren op papier, is gegroeid in 
Marokko, waar zij intussen ruim 20 jaar enkele maanden 
per jaar verblijft om er te werken.
Door haar langdurige aanwezigheid in een voor haar 
in eerste instantie onbekende cultuur, heeft zij lang-
zamerhand weten door te dringen tot in de diepere, 
meer psychologische lagen van de samenleving en met 
name in de vrouwencultuur. Het zijn vooral Arabisch 
uitziende vrouwen die we terugzien in haar inmiddels 
omvangrijke oeuvre en op vele tekeningen in deze 
tentoonstelling. 
Dramatische, krachtig aanwezige vrouwfiguren worden 
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Wouter Sibum
Alex Winters

Openingstijden

wo t/m zo van 11.00 tot 17.00 uur

‘the principle of least effort’ 

Milena Naef
‘Fleeting Parts (Art Stock)’
Foto: Bibi Altink

Vanaf 30 juni a.s. in het Gazebo van Diepenheim

mOnOmet 
een kunstwerk van Lucas Lenglet

Het kunstwerk staat bovenop het pompgemaal 
van het Waterschap Vechtstromen en biedt de 
gelegenheid om het ontwerp van het Gazebo van 
Urbain Mulkers vanaf hoogte te bekijken.
MONOMET is geheel uit staal gemaakt, het is 
een mono-metalen volume. 
De titel verwijst ook naar een monoliet, een op 
zichzelf staande steen met een rituele betekenis 
zoals een menhir of een dolmen.
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door Thomassen meer dan levensgroot afgebeeld en 
prominent in het beeldvlak geplaatst, volop op de 
voorgrond. Meestal zijn deze individuen nietsverhullend 
weergegeven in al hun vrouwelijke lichamelijkheid.
In haar atelier maakt zij haar ervaringen op basis van 
herinneringen al tekenend invoelbaar. Zo laat zij veelal 
reusachtige aquarellen ontstaan waarin zij een balans 
weet te vinden tussen vrije, in elkaar overvloeiende 
kleurvlakken en rake, klare lijnen. Door te spelen met 
schaalvergroting en uitsnedes weet zij de personages 
zo te kaderen in de vorm van een portret of figuur, 
dat de intensiteit van een fysieke ontmoeting wordt 
geëvenaard. 

Deze ontmoetingen zijn intens, direct en vooral puur. 
In de tekeningen vinden we naast schoonheid dan 

ook vooral rauwheid. Thomassen tast daarbij zelfs 
letterlijk de personages aan door in het papier te 
snijden. De directheid van de lijnen en de transparantie 
van de figuren geven daarbij het idee recht in het hart 
te kunnen kijken. Niets wordt verhuld en existentiële 
ervaringen verschijnen blootgesteld aan de oppervlakte 
in zowel pijn en lijden als liefde, kracht en extase. 
Het lichamelijke en het emotionele, een externe en 
een interne realiteit versmelten op het papier en tussen 
toeschouwer en tekening.

Speciaal voor deze tentoonstelling heeft 
Aline Thomassen een vouwblad gemaakt, 
deze is verkrijgbaar aan de balie.

Curator: Nanette Kraaikamp

1 Z.t., 2017
 aquarel en pastel op papier, 223 x 114 cm

2 Z.t., 2014
 aquarel op papier, 233 x 114 cm

3 Z.t., 2017
 aquarel en pastel op papier, 233 x 152 cm

4 Z.t., 2017
 aquarel op papier, 251 x 152 cm

5 Z.t., 2017
 aquarel en pastel op papier, 253 x 154 cm
 
6.I serie van 23 portretten uit project ‘Quarantaine’,
 37,5 x 27,5 cm

6.II ‘Jamal Dreaming’
 41 x 30 cm

6.III ‘Jamal Sleeping’  
 41 x 30 cm

  7 Z.t., 2017
 aquarel en pastel op papier, 208 x 152 cm

  8 Z.t., 2014
 aquarel en potlood op papier, 255x 114 cm

  9 Z.t., 2017
 aquarel op papier, 152 x 159 cm

10 Z.t., 2017
 aquarel en pastel op papier, 257 x 152 cm

11 Z.t., 2014
 aquarel en inkervingen in papier, 236 x 152 cm
 
12 Z.t., 2016
 aquarel en pastel op papier, 41 x 30 cm
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