
Uitnodiging
U bent van harte welkom op de opening,  op donderdag 7 april om 16.30 uur. 
Mevrouw Nibs Bloem opent de tentoonstelling en vertelt over het thema 
'zeeimpressies'. De kunstenares Joke Elzinga is aanwezig bij de opening.

Joke Elzinga 
Zeegezichten en ijle tekeningen

1 april 2016 t/m 19 mei 2016

De tentoonstelling is te bezichtigen tijdens kantooruren in het atrium van de 
Sociale Verzekeringsbank, van Heuven Goedhartlaan 1, Amstelveen. 
U kunt parkeren in de parkeergarage van de SVB. Meld u bij de slagboom en vraag 
of er plaats is.



Joke Elzinga

Joke Elzinga schildert en tekent  sinds  een groot aantal jaren de zee of kustland-
schappen. 

Zij laat zich inspireren door herinneringen aan een jeugd in de nabijheid van de 
Noordzee, impressies na reizen naar de kusten van bijvoorbeeld Noorwegen, 
Ierland en IJsland. 
 
De reizen van Joke gaan altijd naar zee. Zij bestudeert zeewater, leest gedichten 
over de zee en reisverhalen waarin de zee een belangrijke rol speelt.. Ook houdt 
zij het nieuws over milieuvraagstukken  en de stijging van de zeespiegel bij.  
De mens ontspant zich op of in de zee, de mens leeft van de zee, de mens vreest 
de zee; al deze onderwerpen komen – al dan niet abstract – terug in het werk van 
Joke Elzinga.

In de loop van de jaren  gaat Joke steeds anders naar de zee kijken. De onderwerpen  
van haar werk blijven het water, golven, schuim,  maar ook stilte, vrijheid, beweging, 
macht en verandering.

Joke schetst vaak ter plekke; in woorden, foto’s, tekeningen en kleuronderzoek.  
De opgedane ervaringen aan de kust of op het water worden later in het atelier 
uitgewerkt tot persoonlijke registraties van de weidse zee en het overgangsgebied 
van zee en land.

Joke maakt acrylschilderijen en inkttekeningen.

De schilderijen kenmerken zich door subtiel kleurgebruik. Zij schildert laag op laag, 
bouwt haar schilderijen op, zoekt naar sferische beelden en contrasten in kleur- en 
verfgebruik.

Haar inkttekeningen zijn verfijnd en associatief.

Joke Elzinga studeerde aan de Rietveldacademie. Zij woont en werkt in Leiden. 

Meer informatie
www.jokeelzinga.nl
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