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aline thomassen i travel in your head aline thomassen - tentoonstelling titel aline thomassen i travel in your head aline
thomassen ik reis in jouw hoofd plaats the hague instelling heden kunst van nu, biography of the artist aline thomassen
exhibitions - the artist aline thomassen adds a new chapter to the steadily growing visual epic that is driven by her
existential experiences a selection of exhibitions awards scholarships and work in collections biography aline thomassen i
travel in your head ik reis in jouw hoofd sittard museum het domein den haag artoteek 2005, werk aline thomassen zit vol
wrede tederheid trouw - thomassen verbleef tijdens ramadan in marokko en tekende enschreef een feuilleton voor trouw
dat ik met plezier las haarvele tekeningen zijn nu samengebracht bij het boek is een cd gevoegd met geluidscomposities
doorl zaro tejedor bij elke tekening n, aline thomassen new series of monumental paintings of women - aline
thomassen adds a new chapter to the steadily growing visual epic that is driven by her existential experiences in morocco,
ik reis in jouw hoofd archives zuyderland kunstcollectie - aline thomassen arno sijben bonnefantenmuseum
bronvermelding nrc handelsblad cris keulen fijne feestdagen en een heel gezond 2018 grafische kunst hadassah emmerich
harald merckelbach hoogleraar rechtspsychologie ik reis in jouw hoofd ing kunstcollectie jacques defauws jve keetje mans
kunst als verplicht onderdeel van medische opleiding kunst en zorg kunst en zorg anno 2017 kunst gemaakt v r en door
mensen, vind thomassen op marktplaats nl - lazaro tejedor aline thomassen ik reis in jouw hoofd cd schrijver lazaro
tejedor titel aline thomassen ik reis in jouw hoofd with cd uitgever publisher artoteek den haag 2004 bijzonderheden artoteek
den hague staff museum het domein sittard netherlands staff isbn 9080724696 9789080724693 language english and dutch
, ik reis in jouw hoofd - ik reis in jouw hoofd beeldcorrespondent in marokko is een project van beeldend kunstenaar aline
thomassen en de artoteek den haag met geluidscomposities van de musicus l zaro tejedor in samenwerking met museum
het domein te sittard en het gem museum voor hedendaagse kunst in den haag, aline thomassen in gem den haag 2005
absofacts2 com - dit project is een logisch vervolg op ik reis door jouw hoofd beeldcorrespondent marokko dat aline
thomassen in 2004 presenteerde zij verbleef daarvoor in tanger en publiceerde via een weblog dagelijks een nieuwe
tekening over het intieme leven van vrouwen aldaar afgewisseld met observaties uit het dagelijkse leven in marokko, aline
thomassen www haagsekunstenaars nl stroom den haag - omschrijving werk aline thomassen verwierf bekendheid met
sensuele en onheilspellende tekeningen waarin mediterrane vrouwen figureren de half naakte vrouwen die zij tekent en
aquarelleert zijn verwikkeld in mysterieuze handelingen, thomassen van der spoel schilderij lucebert en sipkes - dossier
kunst vorige pagina dossier kunst dossier kunst a z volgende pagina dossier kunst aline thomassen van 9 oktober tot en
met 5 december 2004 is in museum het domein het project ik reis in jouw hoofd te zien, een kruis aan de waslijn nrc - ik
reis in jouw hoofd was tegelijk een internetproject aline thomassen maakte iedere dag een tekening vanuit marokko l zaro
tejedor zocht er een geluidsfragment bij aan het eind van de dag zetten ze tekening en geluid op haar website, buy dutch
arts books and comics ebay - ik reis in jouw hoofd 2005 1st ltd ed aline thomassen lazaro tejedor cd morocco ik reis in
jouw hoofd i travel in your head by aline thomassen with sound compositions by lazaro tejedor on cd published by artoteek
den haag netherlands in 2005 first limited edition of 1400, buy 1st edition mixed media art books ebay - ik reis in jouw
hoofd 2005 1st ltd ed aline thomassen lazaro tejedor cd morocco ik reis in jouw hoofd i travel in your head by aline
thomassen with sound compositions by lazaro tejedor on cd published by artoteek den haag netherlands in 2005 first limited
edition of 1400, cv van lazaro tejedor gitaar docent gitarist en singer - van 1998 t m 2001 was ik manager van de
hedendaagse muziek ensembles interval chamber en slagwerkgroep amsterdam soundscapes voor het project ik reis in
jouw hoofd in 2004 heb ik soundscapes gecomponeerd voor het project ik reis in jouw hoofd van de kunstenaar aline
thomassen
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