
 
Over mijn werk

Marianne heeft haar opleiding gehad aan de Hoge School voor de Kunsten in Utrecht. 
Sinds die tijd werkt zij als beeldende kunstenaar en docent en geeft schilderlessen,  
workshops en lezingen.  
In haar afstudeersciptie aan de Hoge school voor de Kunsten in Utrecht heeft zij het  
over de diepere betekenis van voettochten. Lopen is een totale ervaring, iedere stap is  
een aanraking met een geschiedenis.  
Door de beweging van het lopen komen gedachten op gang. Naast een voetreis naar  
Santiago de Compostella heeft zij ook gewandeld in Ierland en België. Steeds weer op 
zoek naar nieuwe ervaringen. Die ervaringen zijn aanleiding voor het werk wat zij maakt. 

Het zijn verhalen, die gaan over herinnering, afscheid, vergankelijkheid. Het schilderen 
in lagen maakt een geschiedenis, een verhaal op het doek. De verflagen die onder de 
bovenste laag verborgen liggen zijn vaak duidelijk zichtbaar, waardoor haar doeken haast 
archeologisch bekeken kunnen worden. Maar het is vooral de materie die zij op haar 
doeken gebruikt die maakt dat haar werk zich bevindt op de grens tussen de twee- en 
driedimensionale wereld. Haar schilderijen reiken naar ruimtelijkheid. 

Het zijn intuïtieve schilderijen, sferische doeken, indrukken, schaduwrijke gedachten, 
flarden, herinneringen, contrastrijke fragmenten of momenten van rust of spanning.

Marianne is lid van de kunstenaars Vereniging Flevoland en exposeert regelmatig. 
 
Zie haar website: http://www.mariannealtingbrooijmans.nl

  
 

www.mariannealtingbrooijmans.nl        mariannejurrien@kpnmail.nl

“In het beeldend werken ben ik vooral geboeid door het proces.  
Het is zoeken, twijfelen, worstelen met de materie, genieten, 
dromen, los laten. Iedere keer weer een nieuw verhaal maken”. 
 

 
Marianne Alting Brooijmans  
beeldend kunstenaar en docent, cursussen, workshops en lezingen

Kennismaking met Marianne  
 
Marianne is opgegroeid in de Biesbosch, en  
vele delen van het jaar op internaten.  
Het leven in de Biesbosch, rust, ruimte en  
vrijheid maar ook de invloed van de natuur- 
krachten hebben haar gevormd.  
Na de middelbare school heeft zij een aantal  
jaren in Frankrijk gewoond en gewerkt, later 
terug in Nederland heeft zij studies gedaan om  
te werken als psychologisch assistente en later  
als speltherapeute.  
Toen haar dochter, Katja, ging studeren is zij  
naar de Kunstacademie gegaan. 



Workshop constructivisme

We laten ons inspireren door kunstenaars 
zoals Braque, Picasso, Juan Gris.

We zoeken naar vormen en structuur. 
Er wordt gewerkt met verschillende  

materialen o.a. met kopieën van 
foto’s als uitgangspunt. 

Workshop schilderen met materialen

Schilderen doe je met verf en een penseel, 
maar het kan ook met toevoeging van 
allerlei materialen die gevonden, of in de 
loop van de jaren verzameld en bewaard 
zijn. Al dit materiaal kunt u in een schil-
derij verwerken.

Het toegevoegde materiaal kan van alles 
zijn; papier, glas, schelpen, gedroogde 
bladeren, stukjes ijzer stof, touw, draad, 
zand, foto’s  enz.

Workshop tekenen: De tekening als autonoom werk 

Het maken van tekeningen die op zichzelf staan, niet ter voorbereiding van een schilderij.
We tekenen met houtskool, potlood en andere soorten krijt op grote vellen papier.
De opdrachten zijn gericht op het ontwikkelen van een gevoel voor compositie,  
structuur, ritme , beweging, licht en donker.

Voor alle workshops geldt:
Op vrijdag of zaterdag van 10.00- 16.00 uur. 
Kosten € 55,00 per persoon bij minimaal 8 en maximaal 12 mensen.
Exclusief materialen en reiskosten.

Lezing: licht in kleur

Een reis door de wereld van licht en kleur.
Kleur en licht - Kleur in gebruik - Kleur en stromingen - Kleur en kunstenaars
Kleur heeft verschillende toepassingen en betekenissen. Kleur is leven.  
Het licht laat ons in kleur betekenis, bezieling, schoonheid en poëzie ervaren.
In de presentatie neem ik u mee op een reis door door de kunstgeschiedenis.  
We kijken naar schilderijen en bespreken de betekenis van kleur.

In voorbereiding lezing over portret in de schilderkunst (voorjaar 2017)

lezing aan de hand van mijn PowerPoint presentatie (1.5 uur, € 175,00).

Beeldend kunstenaar : Marianne Alting-Brooijmans - Email: mariannejurrien@kpnmail.nl - Webste: www.mariannealtingbrooijmans.nl

Voor meer informatie kunt u mij: 
mailen: mariannejurrien@kpnmail.nl
of bellen: 06-48412545

mailto:mariannejurrien%40kpnmail.nl?subject=

