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POR ISSO MESMO ELA PROCUROU TODA A BELEZA 
NA MADEIRA, NO BARRO, NO PAPEL, NA TINTA, NA LÃ

For this very reason she sought all beauty in wood, in clay, in paper, in paint and in wool.
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A artista holandesa Annelies van Dooren escolheu a cidade 
da Guarda para se estrear em Portugal. Se outros motivos não 
houvesse, esse já era de si um facto amplamente justificativo de 
um regozijo óbvio. De facto, nem todos os salões de arte se podem 
orgulhar de receber uma estreia - que vem neste caso directamente 
de Amsterdão, para a cidade mais alta de Portugal, seguindo 
depois o seu curso normal pelo país. Mas Annelies não traz apenas 
- e, repito, já não era pouco – uma exposição inédita de alguém 
estreante no nosso país: é esse ‘alguém’ que sabe onde vai expor, 
conhece a Guarda e privou nesta mesma cidade com pessoas que 
a auxiliaram, e já levou um pouco de todos nós a essa Europa que 
queremos cada vez próxima. É que, apesar de residir na Holanda, 
Annelies van Dooren não quis deixar de vir à cidade mais alta 
no decurso dos preparativos da sua participação como artista 
internacional do SIAC. E a cidade retribuiu com a sua proverbial 
hospitalidade. É este o espírito que nos move: envolver os actores 
culturais com a comunidade urbana e desenhar uma identidade 
cultural que vai encontrando e definindo os contornos da desejada 
precisão.
Com esta exposição damos mais um passo para conseguirmos que 
a altimetria orográfica iguale a altitude cultural de uma cidade em 
permanente construção.

Álvaro dos Santos Amaro
Presidente da Câmara Municipal da Guarda
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The Dutch artist Annelies van Dooren has chosen the 
city of Guarda to present, for the first time, her art in 
Portugal. If there were no other reasons, this would 
already create a largely justifiable fact of obvious 
pride.  In fact, not all art galleries can be proud to 
receive a premiere - coming directly from Amsterdam 
to the highest city in Portugal, following its course 
through the country.  But Annelies brings not only 
- and, I repeat, this pride motive would be enough 
- an unpublished exhibition of a new artist to our 
country: she is someone who knows the place where 
she is going to exhibit her art.  She knows Guarda 
and some of its people, who helped her to get to know 
the city.  And she has already taken a part of us to 
other countries in Europe helping to the closeness we 
all wish. Although she lives in Holland, Annelies van 
Dooren came to the highest city during the planning 
of her participation as an international critic at the 
Arts Symposium. And the city reimbursed with its 
proverbial hospitality. This is the spirit that moves 
us: engaging cultural performers with the community 
and delineating a cultural identity which meets and 
defines the contours of the desired accuracy. With this 
exhibition, we are taking another step to equalize the 
orographic altimetry to the cultural attitude of a city 
in permanent construction.

Álvaro dos Santos Amaro
Lord Mayor of Guarda
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IN SEARCH OF A COLOR

“To expose an object is to give it a title, the title is a 
color.”
Cauquelin (2010)

Annelies, before identifying herself with places, 
beings, and objects, likes to identify objects, beings 
and places. This is why, when meeting us for the first 
time, she asks us our names.  She asks the names of 
things and places which are related to us. I suppose she 
does it as a personal exercise so she can understand 
whether there is or there isn’t an adjustment between 
her interlocutor and their onomastic individuality. I 
believe that this artist assigns her own designations 
whenever she does not find the existing denomination 
satisfactory. 

em busca de uma cor

“Expor um objeto é dar-lhe um título, o título é uma cor.” 
Cauquelin (2010)

Annelies, antes de se identificar com os lugares, com os seres, 
com os objectos, gosta de identificar os objectos, os seres e os 
lugares. Daí que, numa primeira abordagem, ela nos pergunte 
pelo nome. E pergunte pelo nome das coisas e dos lugares que se 
relacionam connosco. Suponho que o faça mais por um exercício 
personativo de saber se se verifica ou não um ajustamento entre 
o seu interlocutor e a sua individualidade onomástica. Presumo 
que a nossa artista atribua designações próprias sempre que não 
ache adequada a denominação existente. Numa exposição do 
Vítor Pomar, Annelies van Dooren perguntou-me qual era meu 
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nome. Credulamente acedi a responder. Pela reacção percebi 
que, ou aquele lhe pareceu inapropriado ou me deu outro nome. 
Ignoro qual. Mas sei que não me deu qualquer nome holandês: os 
exantropónimos são desagradáveis aos olhos da maior parte da 
cultura europeia.
Todavia percebi imediatamente a importância que ela dá às 
categorizações onomásticas.
Desde que Marcel Mauss publicou o conhecido ensaio ‘Sociologia 
e Antropologia’ (1969), a onomástica e antroponímia passaram 
a ser entendidas como parte fundamental do devir sociocultural 
das comunidades e indissociável de qualquer abordagem ao 
conceito de pessoa. Primeiro porque implica uma acção sobre 
a individualidade – é  nome que nos identifica e identifica os 
objectos, os lugares – e, depois, porque estabelece elos afectivos e 
relacionais geradores de afinidade na estruturação comunitária. 
Subsequentemente, o nome que damos a tudo o que integra o 
nosso raio vivencial, diz muito da nossa índole.

In an exhibition by Victor Pomar, Annelies van 
Dooren asked me my name. Naively, I told her. From 
her reaction I realized that either the name seemed 
her inappropriate or that she gave me a different one. 
I do not know which one. But I know she did not 
give me any Dutch name: foreign anthroponyms are 
unpleasant in the eyes of most European cultures. 
However, I immediately understood the importance 
she assigns to onomastic categorizations.  Ever 
since Marcel Mauss published his well-known essay 
‘Sociology and Anthropology’ (1969), onomastics and 
anthropology came to be understood as fundamental 
parts of the sociocultural evolution of communities, 
inseparable from any inquiry into the concept of 
the individual. Firstly, because it implies an action 
on individuality - the name is what identifies us, 
as well as objects and places – and then because it 
establishes affective and relational bonds which 
generate affinities in the structuring of communities. 
Subsequently, the names we give to everything within 
our experiential range say much about our nature. 
In art, the creator always needs to give his work a title, 
a name. To personalize art.  Even the so abusively 
common ‘Untitled’ or the absence of a title are, in the 
end, titles themselves and might be considered as an 
invitation to the observer to find in the work the name 
that the author chose to conceal.  Duchamp - whose 
readymade works made wide use of titles as elements 
indicative of the creation and transformation of 
common objects into art pieces - wrote: “For me the 
title was very important. I wanted to put painting 
once again at the service of the mind (...) We think in 
words and images, not in paint.”
The title Annelies selected for this exhibition (1) well 
reflects her onomastic anxieties: she tried to ensure 
that wood was more than just wood and similarly 
tried to keep clay, paper, paint and wool away from 
the inertia of their languishing materiality and, 
in an attitude that has certain conceptual aspects, 
she rescued the works from potentially living in the 
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Em arte, o criador tem sempre necessidade de intitular a 
obra, de lhe dar um nome. Que a personalize. Mesmo o tão 
abusivamente comum ‘Sem Título’, ou mesmo a ausência de título 
é, no fundo, um título em si e, as mais das vezes, um convite ao 
observador para encontrar na obra o nome que o autor sonegou. 
Duchamp – cujos readymade se valiam em grande parte da 
denominação enquanto elemento enunciador da criação e também 
transformador do objecto comum em obra de arte - escreveu: 
«for me the title was very important. I wanted to put painting 
once again at the service of the mind (...) We think in words and 
images, not in paint».
O título que Annelies escolheu para esta exposição (1) reflecte 
bem as suas inquietações onomásticas: ela procurou que a madeira 
não fosse apenas madeira, e de igual modo que o barro, o papel, 
a tinta e lã, não se confiassem à inércia da sua materialidade 
definhadora e, numa atitude que tem o seu quê de conceptual, 
resgatou as obras que viviam em potência no encarceramento 

prosaic incarceration of their inherent existence.  
Annelies did nothing more than search for a title, a 
name for a second existence of the object, a title that 
meant a reconsideration of identity: the discovery of 
a color - of the exact color – each being conceals in the 
innermost part of their personality and gave it back 
to us, converted into words and images and not as a 
technical-visual marvel that so often unties the work 
from its context of creation...

João Mendes Rosa
May 2017

______________________________
(1) For this very reason she sought all beauty in wood, in 
clay, in paper, in paint and in wool.
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prosaico da sua existência inerente.
Assim, Annelies não fez mais do que procurar um título, um nome 
para uma segunda existência do objecto, título que significasse 
reapreciação identitária: a descoberta de uma cor – da exacta cor 
- que cada ente oculta no mais recôndito da sua personalidade e 
devolveu-no-la convertida a palavras e imagens e não sob a forma 
de um prodígio técnico-plástico que tantas vezes desvincula a obra 
do seu contexto de criação...

João Mendes Rosa
Maio, 2017

_______________________________________
(1) “Por isso mesmo ela procurou toda a beleza na madeira, no barro, no 
papel, na tinta, 
na lã” 
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Annelies van Dooren e a beleza da 
verdade

Os objetos e trabalhos sobre papel de Annelies van Dooren, nunca 
antes expostos, datados de 1975 até à atualidade, explodem-nos 
na pele e no âmago sem aviso, sem compromisso, sem nada 
esperar (“Nunca pensei expor,” confessa) e tudo exigindo. Não 
se resiste à audácia do confronto que cada obra propõe com 
pulsões primordiais do Ser e menos ainda à sua ressonância em 
nós. Impõem-se-nos. Vêm do silêncio do profundo, do indizível, 
e o íntimo em que nos tocam é eco da sua origem. “Falam por 
mim”, diz Annelies. “Dizem aquilo que não sei ou não posso dizer 
por palavras.” Na verdade, não parecem resultar de um desejo 
consciente de representação mas antes dessa necessidade de “falar”, 
dando vida a uma narrativa simultaneamente pictórica e poética. 

ANNELIES VAN DOOREN AND THE BEAUTY 
OF TRUTH

The objects and works on paper by Annelies van 
Dooren, shown here for the first time and dated from 
1975 till the present, burst on to one’s innermost 
core with no warning and no compromise, expecting 
nothing (“I never thought I’d see my work exhibited,” 
she confesses), yet demanding all. One cannot resist 
the boldness of the encounter these pieces bring forth 
with primordial pulsions of Being, and even less resist 
their resonance within us. They overpower us. They 
arise from the silence of the depths, the unutterable; 
the intimacy of their touch within us is an echo of 
their source. “They speak for me”, Annelies says. 
“They say what I can’t or don’t know how to say 
with words.” Indeed, these works don’t seem to derive 
from a conscious wish to represent, but rather from 
the need to “speak,” thereby giving life to a narrative 
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Impossível não pensar em Outsider Art, que ultimamente vem 
tomando novo folego, em particular alguns desenhos de Aloïse 
Corbaz incluídos na coleção inicial de Art Brut de Jean Dubuffet. 
Art Brut, segundo Dubuffet, constitui a expressão do que de mais 
profundo há no artista, liberto de influências de “cultura artística” 
ou convenções. Desde a publicação em 1972 de Outsider Art, de 
Roger Cardinal, seguida da exposição Outsiders, que este organiza 
em Londres em 1979, esta forma de expressão plástica tem vindo a 
adquirir cada vez maior relevância no desafio e na redefinição dos 
limites daquilo que convencionalmente se designa de arte. 
Atualmente, o interesse pela obra de autodidatas está em clara 
ascensão, evidenciada pela sua inclusão, em número significativo, 
na Bienal de Veneza de 2013. “Outsider Art is in”, escreve Will 
Gompertz. Talvez comece finalmente a ser possível olhar para esta 
arte de modo despojado e limpo, resgatá-la da exclusão do cânone 
ocidental a que tem sido votada desde há séculos e enfrentar sem 
medo o seu poder encantatório. 

simultaneously pictorial and poetic. 
It is impossible not to think of Outsider Art, which 
has been gathering new momentum, and in 
particular some drawings by Aloïse Corbaz, included 
in Jean Dubuffet’s original Art Brut collection. For 
Dubuffet, Art Brut is the expression of that which is 
most profound in the artist, free from the influence 
of “artistic culture” or conventions. Since the 1972 
publication of Outsider Art, by Roger Cardinal, and 
the follow-up Outsiders exhibition he organized 
in London in 1979, this form of visual expression 
has been acquiring ever greater relevance in the 
challenge and redefinition of the limits of what one 
conventionally designates as art. 
The work of self-taught artists currently arouses more 
and more interest, as evidenced in the high number 
of such works included in the 2013 Venice Biennale. 
“Outsider Art is in,” wrote Will Gompertz. Perhaps 
it is finally possible to look at this art in a clean, 
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Um dos fatores que definem o “criativo outsider”, segundo 
Cardinal, é o de ser possuído por um impulso expressivo 
exteriorizado de modo não controlado e impossível de 
contextualizar numa perspetiva convencional da história da 
arte. Annelies van Dooren não receia esse impulso; não é seu 
desejo controlá-lo. Através da variedade de formas, materiais e 
processos, em desenhos, monotipias e objetos, na explosão da cor 
e do gesto entrevê-se um mesmo movimento de ordem pulsional. 
Não surpreende, portanto, que as obras tomem forma uma vez 
caída a noite, no seu silêncio e na sua permissibilidade (“De noite 
sinto-me livre”). Depois de um dia marcado pelo controlo e pela 
disciplina, quer da dança (primeiro clássica, depois moderna), 
quer de práticas como a da cerâmica, a artista arruma o seu espaço 
e esvazia a mesa de trabalho num prelúdio à “desordem” a que só 
então se abandona. Surpreendem-na as formas que assim nascem, 
lançadas para o papel ou para o espaço, em gestos plenos de 
voracidade e vulnerabilidade. Sente-se o pulsar no traço. O corpo 
pede um movimento, e outro, e ainda outro. Annelies responde, 
reage. Não dirige, não calcula.
Os rostos que vemos, e que respondem ao nosso olhar 
despoletando interrogações, são retratos, afirma Annelies que, 
após alguma hesitação, acrescenta “de mim”. Lembram Ensor, 
Kirchner e outros nomes do Expressionismo alemão, mas 
escapam a estas, e a outras, referências. Deslizam entre definições, 
afirmando-se com uma força comovente, na confluência entre 
violência e lirismo. Auto-retratos da artista em momentos de 
perda (de pessoas amadas, sim, e também da prática e coreografia 
da dança), espelham uma humanidade que perde, ganha e cresce 
num jogo de complementaridade e oposição que a mão de 
Annelies coreografa, agora como artista plástica. Nada se perde do 
gesto ou do ritmo da dança. Está tudo aqui, na mancha, no traço, 
na construção. Para Vítor Pomar, é na expressão plástica que se 
encontra o Fio de Ariana da criatividade de Annelies. 
Os bonecos-objetos, que agora expõe ao olhar do público, há 
muito que habitam o seu espaço privado e o seu afeto. “São partes 
importantes de mim. Tenho saudades deles”, afirma, apontando 
para os lugares vazios que a partida destes para a Guarda deixou 
nas sua estantes em Amsterdão. Feitos de pequenas pedras e 
pedaços de madeira apanhados nos canais de Amsterdão, ali 

unprejudiced way; to rescue it from the exclusion that 
the Western canon has relegated it to for centuries; 
and to face, without fear, its incantatory power.
For Cardinal, the defining trait of a “creative 
outsider” is that of being possessed by an expressive 
impulse, externalized in an uncontrolled manner, 
that cannot be contextualized from a conventional 
art historical perspective. Annelies van Dooren does 
not fear such an impulse, and she does not wish to 
control it. Through a variety of forms, materials, and 
processes, in drawings, monotypes, and objects, in the 
explosion of colour and gesture one glimpses the same 
movement of a pulsional nature. It is not surprising, 
therefore, that the works take shape once the night has 
fallen, in its silence and permissibility (“At night, I feel 
free”). After a day marked by control and discipline, 
both in dance (first classical, later modern), and 
in practices like ceramics, the artist tidies up her 
space and empties the surface of her work desk as a 
prelude to the “disorder” she will surrender to. She is 
surprised by the forms that are thus born, thrown on 
to paper or space in gestures brimming with voracity 
and vulnerability. One senses the pulsating gesture 
line. The body demands a movement, and another, 
and another still. Annelies responds and reacts. She 
neither directs nor plans.
The faces we look at, respond to our gaze, and 
spark questions are portraits, says Annelies, adding, 
after some hesitation, “of myself.” They recall Ensor, 
Kirchner and other names of German Expressionism, 
yet they defy these and any other reference. They 
glide between definitions, asserting themselves with 
a stirring power at the confluence of violence and 
lyricism. Self-portraits of the artist in moments of 
loss (of loved ones, yes, and also of dance practice 
and choreography), they mirror humanity’s loss, 
gain, and growth in an interplay of complements and 
opposites that the artist’s hand choreographs, now as 
a visual artist. Nothing is lost of the gesture or rhythm 
of dance. It is all here, in the wash, the gestural line, 
the construction. For Vítor Pomar, it is in plastic 
expression that Annelies’ Ariadne’s thread resides. 
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chegam vindos de longe, carregando a sua história. Annelies 
espera pacientemente que o vento sopre na direção certa e a maré 
os venha poisar ali, onde ela, primeiro, os observa. Depois toca-
lhes, reconhece-lhes contornos e textura, e só então seleciona 
alguns. Deixa que aquilo que já são, e o que acordam em si, dite 
o que irá acontecer. Junta-lhes por vezes alcatrão, que usava 
para pintar o barco onde viveu durante algum tempo, no canal, 
e também pregos enferrujados, barbas de milho (para o cabelo), 
alguns pedaços de tecido que pertencera à sua avó e umas 
pinceladas de tinta branca. “Não é preciso mais nada”, diz. “Estes 
bonecos têm a beleza da verdade”.
Marca, pincelada, traço; alcatrão, madeira, pedra; energia, 
movimento, ritmo - assim é esta exposição que, para Annelies, é 
“uma aventura”. Inicialmente hesitou em se abrir assim ao mundo 
- inicialmente, sublinhe-se, ou não estivesse a aventura presente 
em cada um dos seus gestos. E esta é apenas a primeira.

Maria Clara Paulino, História da Arte, Winthrop University, USA

The puppets-objects she now exposes to the public 
gaze have long inhabited her private space and 
her affection. “They are important parts of me. I 
miss them,” she says, pointing to the empty spaces 
in her shelves in Amsterdam left by their move to 
Guarda. They are made of small stones and pieces 
of wood caught in the canals of Amsterdam, where 
they arrive from faraway places, carrying their 
own history. Annelies waits patiently for the wind 
to blow in the right direction and the tide to lay 
them down. She first looks at them closely, then 
feels their contours and texture, and finally selects 
a few. She lets what they already are and what they 
awake in her dictate what happens. Sometimes 
she adds tar, which she used to coat the boat she 
lived in for a time on the canal, and also rusted 
nails, corn silk (for the hair), a few pieces of fabric 
that once belonged to her grandmother, and a 
few brushstrokes of white paint. “Nothing else is 
needed,” she says. “These puppets have the beauty 
of truth.”
Brushstroke, gestural line, mark; tar, stone, wood; 
energy, movement, rhythm -- of such elements 
is made this exhibition. To Annelies, it is “an 
adventure.” Initially, she hesitated to open herself 
to the world’s gaze -- only initially, however, as 
adventure is present in every one of her gestures. 
And this is her first exhibition, after all.

Maria Clara Paulino, Art History, Winthrop 
University, USA
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ALL THE BEAUTY

Annelies van Dooren’s extraordinary creativity 
manifests itself as much as it possesses her. The 
difficulty lies in telling where one begins and the other 
ends. 
After starting as a classical dancer, she moved towards 
modern dance, a discipline then in its infancy. 
Through many winds and tides, with the inside and 
outside spheres constantly mingling as in a luminous 
whirl, the Ariadne’s thread of her creativity eventually 
led her to the visual arts.  
This exhibition offers irrefutable proof of that, 
even when she finds herself surprised by her own 
production. From the objects of 1975 to the various 
thematic series that prolong themselves to the present, 
her effervescent presence keeps us both expectant and 
fascinated by its glow. 
Without fear of raising immoderate expectations, 

toda a beleza 

A extraordinária criatividade de Annelies van Dooren manifesta-
se tanto quanto a possui a ela própria. Difícil será distinguir onde 
começa uma e a outra acaba. Foi na dança clássica que se formou, 
tendo-se depois orientado para a dança moderna, então nos seus 
primórdios. 
Através ventos e mares, onde novamente o interior e o exterior se 
confundem como que num luminoso turbilhão, e na expressão 
plástica que vamos encontrar o fio de Ariana da sua criatividade. 
Esta exposição e disso a prova irrefutável, mesmo quando a autora 
se deixa surpreender pela própria produção. Desde os objectos 
datados de 1975, as diversas series temáticas que se prolongam ate 
ao presente, o fervilhar da sua presença deixa-nos tao expectantes 
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I can tell that, careless though our gaze may be, 
the genuine presence of these works will not fail to 
surprise and inspire us. 

       
VP 28/03/2017

quanto contagiados pelo seu brilho. 
Sem receio de criar desmesuradas espectativas, por mais desatento 
que possa ser o nosso olhar, as qualidades de genuína presença 
que estas obras manifestam não deixarão de nos surpreender e de 
inspirar. 

VP 28/03/2017
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IT IS A JOY LEAFING THROUGH ANNELIES 
VAN DOOREN’S WORK

She captures her subject in confident strokes, with 
real feeling for color and composition. She
experiments uninhibitedly with materials and 
subjects.
Her handwriting is directed by her heart. She 
intuitively and directly puts it all on paper. She 
manages to capture objects and people in motion, on 
their way from nothing to nowhere, yet focused in the 
force of the moment. In her work, I see the result of an 
inquisitive attitude towards life in which ‘movement’ 
is the main thread for change, for being en route. 
Solidified moments full of energy and joie de vivre.
I am very excited for the work to come. Which choices 
the artist will make in terms of subjects and materials. 
A great blank canvas. On it, lines and areas have 
been applied with velocity in bright colors. Seemingly 

folhear o trabalho de Annelies 
van Dooren é uma festa 

Os seus traços denunciam um apurado sentido da cor e da 
composição. A espontaneidade é rainha no seu uso de materiais e 
escolha de temas. 
O coração é rei da sua caligrafa. Assim se projecta a intuição 
directamente sobre o papel. Ela sabe pôr em movimento objectos 
e personagens, vindos do nada e a caminho de lado nenhum, 
sem no entanto se extraviarem do poder do momento. Refectida 
no seu trabalho, vejo uma manifesta curiosidade aventureira em 
que o movimento é o vermelho da mudança e do caminho. São 
momentos roubados, cheios de energia e vontade de viver. 
Anseio ver o trabalho que está para chegar. Quais serão as escolhas 
tanto de materiais como de temas? Uma grande superfície branca. 
Aí surgem rápidas linhas e manchas de cores puras. Aparente 
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randomly. I read the drawing as a choreography.
Two blue spots that move in space and, in doing so, 
leave traces. I follow the traces that have been made 
in blue and orange, the swirling green rotations, 
colliding red and yellow planes and... I hear music. 
An Ensor-like picture. A snapshot of a party. Red 
figures against a blue background. Hedonistic, full 
of contrast, full of motion and joy, entrusted to the 
paper by a spontaneous hand.

Clari de Waal, coach art projects, 2016

acaso. O desenho, qual coreógrafa. Duas manchas azuis movem-
se no espaço, deixam rasto. Sigo os rastos desenhados a azul e 
laranja, a vertigem do verde, o choque das manchas vermelhas e 
amarelas e... ouço música. Ensor à espreita. A representação da 
festa. Figuras vermelhas em fundo azul. Voraz, contrastante, cheia 
de movimento e de prazer, a mão, espontânea e confante. 

Clari de Waal, coach art-projects 2016 
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THIS IS WHY SHE SOUGHT OUT THE WOOD, 
THE CLAY, THE PAPER, THE PAINT, IN ALL 
THEIR BEAUTY.

Anagallis, Balsamica, Cosmos, Helenium, Lathyrus, 
Monarda, Papaver, Solidago, Verbenum, Zinnia “…
draw a child a face as a ship as a house…
Ballet: she escapes light on her feet and she dances the 
stones stones creatures creatures birds birds away… 
live in water and wind shatter the stagnation the 
cross”
(Lucebert “And tomorrow the whole world”) 
Meridians characterize all living things.
They enable a living creature such as a leaf to on the 
one hand absorb energy from its surroundings, while 
on the other hand protecting itself from the chaos 
and unpredeictibility of those same surroundings. 
(Paraphrased from Oudejans) “…the child is 
innocence and forgetting, a new beginning, a sport, 
a self-propelling wheel, a first move, a sacred Yes” 
(Nietzsche “Thus Spoke Zarathustra”) Intuition 
continuously gave form to objects, paintings, 
drawings, sometimes many, sometimes few, always 
playfully: while composing light, gardening, singing.

Aalt Boeve, 2016

por isso mesmo ela procurou toda 
a beleza na madeira, no barro, no 
papel, na tinta, na la

Anagallis, Balsamica, Cosmos, Helenium, Lathyrus, Monarda, 
Papaver, Solidago, Verbenum, Zinnia “...desenho infantil uma 
criança um rosto qual navio qual casa... 
Ballet: escapa-se ligeira e dança pedras pedras animais animais 
pássaros pássaros vão ...habita a água e o vento a cruz esmaga a 
imobilidade” 
(Lucebert “E amanhã o mundo inteiro”) Tudo se conjuga. Em 
tudo quanto vive, os meridianos habitam. São eles que fazem com 
que, por um lado uma folha se abra à energia do mundo exterior, 
mas por outro lado também se proteja do caos e de tudo quanto 
de imprevisível vem desse mesmo mundo exterior. (adaptado de 
Oudejans) “...Inocente é a criança e esquece, um novo começo, um 
jogo, uma roda que gira por si própria, um primeiro movimento, 
dizer Sim, uma benção...” (Nietzsche “Assim fala Zaratustra”) O 
jogo da intuição manifestou-se e manifesta-se continuamente 
hoje mais do que nunca em objectos, pinturas, desenhos: tão 
espontâneo quanto a jardinagem, o canto. 

Aalt Boeve, 2016 

~
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Sermão Zen I / Zen Sermon I, 1984, com / with Annelies van Dooren. Duração / duration: 25’ 22”. Voz / voice: Edoar-
do Sotillo; Texto / text: Manzan (1635-1714, Soto Zen). Mistura / mixage: Studio Steim, Amsterdam; edição vídeo: 

Vasco Braga Santos. Ver AQUI / to be seen HERE: https://vimeo.com/62505317) 
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Annelies van Dooren, 21 Outubro 1945 Tilburgo Paises Baixos. 
1966-1968: terapeuta lúdica; marionetas; tecelagem. 

1973-1980: Escola de Teatro de Amesterdão, curso de Dansa Moderna; docente; coreógrafa. 
1980-1995: docente Tai-chi e Chi-gong; encadernação; cerâmica; monotipias 

1995-1999: Academia Iokai de Shiatso de Amesterdão 
2000-...: Terapeuta de Shiatso. 

Annelies van Dooren, 21 October 1945 Tilburg Netherlands. 
1966-1968: play therapist; puppets; weaving. 

1973-1980: Amsterdam Theatre School, Modern Dance course;  teacher; coreographer. 
1980-1995: teacher of Tai-chi and Chi-gong; bookbinding; ceramics; monotypes. 

1995-1999: Iokai Shiatsu Academy, Amsterdam. 
2000 - ...: Shiatsu Therapist
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página 6
object 6
33 x 13 x 5 cm, 1976
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portretten 6
65 x 50 cm, 1992

página 8 
tekening 5 
30 x 42 cm, 2014

página 9
portretten 1
65 x 50 cm, 1992

página 10
portretten 2 
65 x 50 cm, 1992
portretten 3
65 x 50 cm, 1992

página 11
portretten 4
65 x 50 cm, 1992
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portretten 5
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página 12 
object 4
30 x 13 x 7 cm, 1976

object 8
40 x 30 x 5 cm, 1977

página 13
tekening 9
30 x 42 cm 2015

página 15
object 1 
19 x 12 x 3 cm, 1975

object 2
10 x 21 x 7 cm, 1975

página 16
object 3 
17 x 12 x 7, 1975

página 17
object 7
13 x 10 x 5, 1976

object 5 
26 x 18 x 3, 1976

página 18
patterns 1 – fox
56 x 55 cm, 1998

página 19
figuren 1
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página 20
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55 x 80 cm, 1992

gezichten 1
55 x 80 cm, 1992
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página 22
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página 23
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LEGENDAS DAS OBRAS
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página 31
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tekening 6
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