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Patricia Domensino werd in 
1967 geboren in Nijmegen en
studeerde in 2003 af in de dier-
geneeskunde. In 2004 emigreert
ze met haar man en hun tien
maanden oude zoon naar Nieuw-
Zeeland waar ze gaan wonen in
Waikato, op het Noordereiland. 

Ze werkt parttime als dierenarts
en parttime als kunstenaar. Haar
opdrachten bestaan met name 
uit dierportretten van paarden 
en honden. Als vrij werk tekent 
ze ook koeien en zo nu en dan 
kinderen. Ze is gek op dieren en
het was voor haar logisch dat ze
dierenarts wilde worden. 

Toch heeft het tekenen altijd als
een rode draad door haar leven
gelopen. Patricia is autodidact 
en heeft zich de laatste vijftien
jaar helemaal toegelegd op het
werken met pastelkrijt. Naast het
portretteren van dieren heeft ze
nog een andere grote passie:
‘applied animal behaviour’.
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Op dit moment werkt Patricia aan de serie ‘African wildlife’ waarvan volgend
jaar april een expositie komt. Tevens werkt ze in opdracht aan een serie paarden-
portretten. Naast het werken in opdracht legt ze zich de laatste tijd ook steeds
meer toe op het uitgeven van reproducties van haar vrije werk.

Pastelkrijt is haar meest geliefde materiaal; ze brengt het aan met haar handen.
Pastelkrijt kent vele kleurschakelingen en daarmee kan ze de persoonlijkheid
van het dier helemaal tot uitdrukking laten komen. Het eerste wat ze altijd op
papier aanbrengt zijn de ogen van het dier zodat die tijdens het hele proces 
‘meekijken’. Patricia werkt uitsluitend vanaf foto. Ze geniet volop van haar 
portretwerk en het geeft haar veel voldoening wanneer het eindresultaat emoties
van herkenning teweegbrengt bij de opdrachtgever of de eigenaar. ■

"De ogen staan als eerste op papier, 
zodat ze het hele proces meekijken ..."

‘Darby’, pastel, 35 x 50 cm.

‘Kalf’, pastel, 35 x 50 cm.

‘Gorilla’, pastel, 50 x 70 cm.

‘Effie’, pastel, 35 x 50 cm.


