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Afasie-schildersateliers in Nederland
Dankzij de Stichting Marline Fritzius (StMF) bestaan er in 2015 buiten
Amsterdam 19 permanente schildergroepen voor mensen met afasie in 12
afasie-schilder-ateliers, in: Groningen, Hoogeveen, Hoorn, Almere, Maassluis,
Capelle aan den IJssel, Apeldoorn, Utrecht, Sittard, Eindhoven, Spijkenisse en
Oud-Beijerland.
De afasie-ateliers kunnen in samenwerking met de StMF ontstaan en bestaan
door de organisatie ervan door plaatselijke afasiecentra of individuele
kunstenaars. De docent-kunstenaars worden van buiten af aangetrokken en
werken op zelfstandige basis. Zij hebben een professionele opleiding tot
beeldend kunstenaar en hebben doorgaans geen kennis/ervaring met afasie.
Het is fantastisch om te zien hoeveel mensen met afasie met plezier en
leergierigheid een ontwikkeling in het werk doormaken. Er is weer door diverse
afasie-ateliers in het land geëxposeerd.
Atelier Marline Fritzius in Amsterdam
In Amsterdam in het Atelier Marline Fritzius schilderen en boetseren wekelijks
ongeveer 53 mensen met afasie in 2015. We zijn alle dagen en 8 dagdelen per
week open. Onze cursisten noemen we ook graag deelnemers, omdat zij deel
nemen aan ons atelier. Het atelier is er voor hen maar ook van hen. Er is steeds
meer in en uitloop, en deelnemers voelen zich thuis in het atelier. Op de
sfeervolle Brouwersgracht, met een grote Amsterdamse iep en woonboten
voor de deur, en inmiddels 4 atelier-honden die ons op diverse dagdelen
gezelschap houden.
Het team in Amsterdam telt 22 mensen en
bestaat uit kunstenaars en vrijwilligers en
een coördinator. Daarnaast krijgen we nog
hulp van diverse vrijwilligers die mensen
helpen bij het vervoer, onmisbaar voor
sommige deelnemers. Toewijding en
betrokkenheid zijn zonder meer

steekwoorden die op onze
medewerkers van toepassing
zijn!
Door uiteenlopende
omstandigheden nemen we in
2015 van meerdere cursisten
afscheid. Ook Annemieke, een
van ons zeer trouwe
vrijwilligsters, neemt na 6 jaar, afscheid. Dat wordt ‘gevierd’ in de dinsdaggroep
met praatjes, bedankjes, kadootjes en een traan.
Ook verwelkomen we nieuwe deelnemers en vrijwilligers. Met trots kunnen we
zeggen dat we nu een professionele huisfotografe in ons midden hebben. Het
resultaat is een geordend en mooi foto-archief voor al het mooie werk dat in
ons atelier gemaakt wordt. Waarvan ook op onze facebookpagina wordt
getoond. Vanaf 2015 ontvangt het team ieder kwartaal een Nieuwsbrief. Na
het team-overleg voor de vrijwilligers drinken we een borrel, zo ook na het
onderlinge overleg met de kunstenaars. Het jaarlijkse uitje wordt hierdoor
opgesplitst maar in 2016 zullen we dat goed maken.
Expositie en lezing Herman Smith In het voorjaar van 2015 exposeert
kunstenaar Herman Smith in de galerie. Herman was al kunstenaar en heeft na
zijn beroerte een boek gemaakt waarin veel tekeningen te zien zijn die hij
maakte in het revalidatiecentrum. Onder andere deze tekeningen van vlak na
het CVA worden tentoongesteld. Hermans ervaring met afasie is hierin terug te
vinden. Het boek is te koop. De voordracht van
Herman en zijn vrouw Marjan in maart werd door
zo’n 30 mensen bezocht.
Ook in de galerie in 2015: de pop-up Mickey’s Mini
Market, waardoor veel aanloop uit de buurt, en
dus hebben mensen ook weer ontdekt wie wij zijn.
Expositie Atelier Marline Fritzius in het Jan van
Bremen Instituut (READE)
In april, mei en juni 2015 exposeren deelnemers
van het Atelier Marline Fritzius hun werk in het
Jan van Bremen Instituut in Amsterdam West. 17

schilderijen en 40
waarvoor
waardering van de
geuit. De expo in
Bremen is na 3
beëindigd op 29
drie
verkocht. Hier de

beeldhouwwerkjes,
belangstelling en
bezoekers wordt
READE / Jan van
maanden
juni 2015. Er zijn
beeldhouwwerken
vissen van Mieke.

Exposities schildersgroepen Atelier Marline Fritzius
De openingen van de exposities van de
donderdagmiddaggroep, donderdagochtendgroep en
maandagochtendgroep waren warm en waardevol.
Dank aan een ieder die mee hielp!

Deelnemer Anneke Pleiter van de woensdagochtendgroep doet mee aan een
kerstpopup.
Congres
13 november 2015 staan we op verzoek met een poster op het CVA
Kennisnetwerk Congres: “Mee(r) doen na een CVA”. Behalve de posterpitich
hebben we plenair wat spreektijd. Als vreemde eend in de bijt maken we wat
allure en winnen we de derde prijs voor “innovatieve projecten”.
Voorts bezoeken we een symposium over “Zingeving na een CVA” waar ook de
‘herstellende’ effecten van creatieve activiteiten na een CVA een rol speelden.

En brengen we een bezoek aan bv het Van Abbemuseum dat fantastische
rondleidingen organiseert speciaal voor afatische mensen.
Flyer
Naast de folders die de ateliers zelf verspreiden is er nu ook een landelijke flyer
ontworpen. Zo kan de Stichting MF alle afasie-ateliers in het land onder de
aandacht brengen tijdens landelijke gelegenheden.

Facebook en faceboek
Faceboek
Namen en foto’s van deelnemers prijken sinds 2015 in ons face-boek. Zodat
deelnemers die minder goed namen onthouden of uitspreken m.b.v. het boek
kunnen aanwijzen wie zij bedoelen. Maar voor het hele team blijkt het een
handzame en hulpvaardige toevoeging te zijn.

Facebook
De AtelierMarlineFritzius-facebookpagina , die wij als platform gebruiken om
het werk van onze deelnemers te laten zien, wordt beter bezocht en zeer
gewaardeerd. In 2015 is het streven is 2 x wekelijks een kunstwerk te plaatsen.
Dat lukt aardig nu! Met dank aan de fotografe en vrijwilligster Wanda.
Pers/PR
Steeds meer instellingen, logopedisten en NAH specialisten in A’dam e.o. zijn
op de hoogte van ons bestaan. Het blijven investeren in het bekend maken van
ons atelier bij het netwerk blijkt waardevol.
Tentoonstelling werk Marline Fritzius in 2017
Leden uit het bestuur die Marline goed kenden zijn begonnen met het
uitzoeken en archiveren van het vele werk van Marline. Er staat een expositie
gepland voor in het voorjaar van 2017. We willen er een groot feest (en
herdenking) van maken. En we willen hiermee weer aandacht in de pers voor
afasie vragen.
Rondleidingen speciaal voor mensen met afasie
De rondleiding speciaal voor mensen met afasie, georganiseerd i.s.m. Special
Arts, op 4 dec, in het van der Togt Museum in Amstelveen was een succes. En
hopelijk voor herhaling vatbaar.
Zomeruitje
Ons zomeruitje met alle deelnemers van het atelier vindt dit jaar plaats in
ARTIS. Een mooie dag. De inmiddels traditionele gezellige lunch maakt dat
mensen uit de verschillende groepen elkaar weer ontmoeten.
Bestuur
Het bestuur van de Stichting Marline Fritzius in 2015 bestaat uit: Dirk Epke
(voorzitter), Jeanette Bos (secretaris), Otto Beelaerts van Emmichhoven
(penningmeester), Neel Struijk van Bergen (lid), Roelien Bastiaanse (lid), Philo
Bregstein (als adviseur betrokken). Het gehele bestuur kwam vier maal officieel
bijeen.
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