
Kunst met een knipoog
Bedankt dat u deze folder heeft opgepakt. Ik 
hoop dat u heeft genoten van de expositie. 
Graag stel ik mij hier voor: ik ben Caroline 
Opdam en ik woon in Meppel.

Al zolang ik mij kan herinneren, ben ik met 
tekenen bezig. In het begin voornamelijk 
dieren en bij voorkeur paarden. Later 
tekende ik uit de vrije hand fantasiefiguren. 
Eigenlijk alles wat er maar in mijn hoofd 
opkwam en dat was heel wat!

Toen op een dag de keuze kwam voor 
vervolgonderwijs, ging men ervan uit dat ik 
naar de kunstacademie zou gaan, maar 
tegen de verwachtingen in, koos ik voor de 
dierverzorging. Toch ben ik blijven tekenen 
en zo heel af en toe schilderen.

Begin 2002 kwam ik in  Havelte te wonen en 
heb ik het schilderen weer helemaal 
opgepakt. Vooral acrylverf vind ik prettig 
om mee te werken. Met het werk hiernaast 
heb ik eind 2010 meegedaan aan een 
schilder wedstrijd. Ik werd genomineerd en 
heb op een beurs in Groningen gehangen.

De afbeelding stelt de badkamer voor als 
zijnde de tempel van het huis.  Heden ten 
dage zoek ik nog steeds naar uitdagingen. Ik 
denk dat ik ook nooit uitgeleerd zal raken, 
maar wat in mijn werk terug blijft komen, is 
de knipoog naar het alledaagse leven
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Eigen stijl
Ik heb bij het schetsen  een voorkeur gehad 
voor dieren. Ik nam vaak zieke of hulpeloze 
dieren mee naar huis, soms tot ongenoegen 
van mijn ouders. Mijn eerste tekeningen 
waren vrij serieus van aard.

Door de jaren heen heb ik de humor in het 
leven steeds meer ontdekt en verwerkt in 
mijn tekeningen en schilderijen. Mijn kijk 
op de wereld is er vaak een  met een 
knipoog. Er  zijn, wat mij betreft, al genoeg  
serieuze  dingen in het leven.

Leren van anderen
Kijken naar anderen is een uitstekende 
manier om jezelf te ontwikkelen. Ik heb 
altijd een zwak gehad voor het werk van de 
impressionist Corot, die veel landschappen   
schilderde met een verborgen knipoog. 

Door de vele inspiratiebronnen probeer ik nu 
nog een veelvoud van stijlen en kleuren, 
maar mijn werk krijgt een steeds duidelijker 
kader.

Materialen 
Elke kunstenaar probeert verschillende 
materialen uit, om te kijken wat het beste bij 
hem past. Ik ben tot de ontdekking gekomen 
dat de onderwerpen bij mij soms de 
materialen bepalen.

Zodra ik het onderwerp weet, volgt het 
materiaal eigenlijk vanzelf. Dat kan dus 
pastelkrijt zijn, zoals hierboven, of  een 
aquarel, zoals de ganzen hier beneden. Een 
heerlijke uitdaging!
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