
`Mysterious Garden 

Joke Ziekenoppasser 

De expositie loopt van woensdag 13 januari tot donderdag 10 maart 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Joke Ziekenoppasser is een “digital artist”.  

Door gebruik te maken van de moderne technieken verwerkt Joke de door haar gemaakte foto’s met 
computer programma’s tot bouwlagen. Zoals een schilder kleuren en vormen over elkaar heen 
schildert, zo legt zij de verschillende fotolagen over elkaar tot er een kunstwerk ontstaat. 

Joke zoekt naar abstracties, stilte, tijdloosheid , ruimte, naar een andere wereld.  
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Uitnodiging

Art&leen
Galerie en Kunstuitleen

Nodigt u uit voor de expositie 

Mysterious Garden 
van

Joke Ziekenoppasser
De expositie loopt van woensdag 

13 januari tot donderdag 10 maart 2016

De openingstijden zijn gelijk aan die 
van het Stadhuis

Stadhuis Lelystad
Stadhuisplein 2, 8232 ZX Lelystad

Tel. 14-0320

Meer info:

Art&leen Galerie / Kunstuitleen Lelystad
Agorabaan 3, De Kubus, 8224 JS Lelystad

Tel. 0320-246943
www.artleen.nl
info@artleen.nl

Joke Ziekenoppasser is een “digital artist”. 
Door gebruik te maken van digitale technieken en eigen 
fotomateriaal  ontstaat laag voor laag haar beeldend 
werk. Je zou het kunnen vergelijken met een schilder, 
die kleur en vormlagen over elkaar heen schildert.
De serie waaraan ze momenteel werkt, heet Myste-
rious Garden. De werken houden het midden tussen 
schalen en omheinde, natuurlijke plekken - tuinen. Een 
tuin is een prettige, eigen plek, waar je jezelf kunt zijn, 
maar het is ook een visuele metafoor voor het innerlijk. 
Bij het tweede werk in deze serie heeft Joke foto’s ge-
maakt bij het bedrijf Dayseaday op Urk. Veel foto’s van 
vissen. De foto’s en de gesprekken met de werkne-
mers leverden materiaal voor deze mysterieuze tuin.

Ook is er werk te zien uit de Bright and Dark Flo-
wer serie, de serie No Name en ander werk.


