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“Elke keer is het een grote verrassing wat
er gebeurt!”

Met de expositie “Metamorfose” heeft
Aepos een kunstenares in huis
gehaald die zich laat inspireren door
de schoonheid van de natuur. Alice
gaat vooral af op haar intuïtie. Met
behulp
van
haar
sterke
verbeeldingskracht en de bijzondere
technieken weet ze die op het doek
te transformeren.
“Bloemen, vlinders en bomen zijn de
uitgangspunten voor mijn werk. Ik ben
‘Capucinerbloem’
door de jaren heen anders gaan
kijken. Ik begin met een globale
bbbbbbbbbbb
potloodschets, zoek vervolgens bijpassend collagemateriaal (papier of stof) en begin te
knippen en te plakken. Op die manier groeit mijn werk als een organisme. En met acryl,
pastel of olieverf maak ik aanvullingen. De laatste stap is het uitwerken en verfijnen van de
potloodschets, waarna die gefixeerd wordt. Met gebruikte spuitjes van mijn werk als arts,
zuig ik hoogglanslak op om op het doek te spuiten. De verschillende kleuren zet ik naast
elkaar zodat ze op elkaar in werken. Het resultaat is enorm aan het toeval onderhevig. Elke
keer is het een verrassing wat er gebeurt.”
Alice Koopmans uit in haar werk de fascinatie voor de natuur, wiens vormen en kleuren
aanleiding geven tot een spel met materialen en technieken. Als materialen gebruikt ze
verschillende verfsoorten, potlood, cadeaupapier, glanssatijn, enz. Eveneens combineert
ze abstract met figuratief. Opvallend zijn de uitbundige felle kleuren tegenover het
ingetogen grijs van de potloodtekening. Het werk is vrolijk maar zet je bij nader inzien tot
denken.

Over de Kunstenaar:
Alice Koopmans (Koudum, 1951)
Alice Geneeskunde aan de Rijksuniversiteit in Groningen en
volgde een opleiding tot huisarts (1978). Ze werkte op diverse
plaatsen en in verschillende functies. Op dit moment is Alice
jeugdarts binnen de Hulpverleningsdienst Fryslan (HVD). Naast
haar werk als arts begon Alice op haar vijftigste aan een “tweede
carrière”. Ze transformeerde, in haar ontstond een metamorfose.
In haar werken kwam het kunstenaarschap tot bloei en in 2007
resulteerde dit in het afronden van haar Bachelor of Arts aan de
Academie Minerva in Groningen. Inmiddels heeft Alice een grote
staat van dienst. Met exposities door het hele land en ook over de
wereld (onder meer in Sint Petersburg en Lissabon), slaat Alice
haar vleugels steeds verder uit.

