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begane grond

1 Zonder titel    
 2009

2 Kollektives Gedächtnis   
 2006 
 Hessisches LandesMuseum Darmstadt/
 Sammlung Mey V Art

3 Die Ehe     
 1998 – 2006                                                                 

 1. Zwei neue Braüte 
 2. Castration II  
 3. Castration IV 
 4. Braut 

4 Spreek, vrouw, wat zal ik je schenken?                
 2004

5 The difficulty for a monkey to throw off its 
 instinctive fear and hatred of a snake 
 Potlood, olieverf en lakverf op papier
 2007
 Hessisches LandesMuseum Darmstadt/
 Sammlung Mey V Art

6     Bride      
 2001/2005/2008

7 Snake and Bride in Blue
 2006

8 Orakel                                                                     
 2008

trapportaal

9 Multiple
Voor Black Brides, Puffing Crow vervaardigde Elly Strik 
een bijzondere editie genaamd ‘Diesen Mund darf man 
küssen’. De basis ervan is gedrukt. In elke afdruk heeft 
zij handmatig verder getekend. 

Afmeting 30 x 48 cm

Prijs  € 40,00 (incl. 6% BTW)

 Leden van Kunstvereniging Diepenheim ontvangen 10% korting

bovenverdieping

10 Family Album                                          
 2007 – 2008

11 Hijgende kraai 
 1992
 Collectie Van Abbemuseum Eindhoven

12 Echo der voorvaderen
 2007
 privécollectie, Frankfurt am Main

13 Jour de vénus
 2008
 Collection Philippe Piguet, Parijs

14 Madonna 
 2006 
 Hessisches LandesMuseum Darmstadt/
 Sammlung Mey V Art 
  

ELLY STRIK 
Black Brides, Puffing Crow



za 7 november t/m wo 9 december 2009 

In deze tentoonstelling brengt  Elly Strik haar tekeningen 
bijeen in een heel speciale setting. Zo ontstaat meer een 
tekeningeninstallatie dan een reguliere tentoonstelling. 
De kleine tekeningen worden in series gepresenteerd. 
Enkele werken vormen sleutelwerken in haar 
ontwikkeling. 

Hans Theys schreef over haar werk:
“Ik ben voor de tweede keer op bezoek in het ruime atelier… 
Overal hangen reeksen tekeningen, die elk op een eigen 
manier gestalte geven aan een helder leesbare, maar steeds 
andere vormen aannemende thematiek. Voor het eerst tref 
ik echter ook werken aan die deze thematiek lijken achter 
zich te hebben gelaten. Tekeningen waarin de potloodstre-
pen een eigen leven beginnen te leiden, dat alleen in onze 
herinnering nog verbonden is met de oorspronkelijke 
tekeningen van pauwenveren, haarwrongen of afgeknipte 
haren. Twee tekeningen vullen zich met boogjes die lijken 
op afgeknipte, zich krommende haren… Prachtige tekenin-
gen… Of de stromende lijnen bundelen zich en lijken een 
beeld op te roepen, dat er dan toch niet blijkt te zijn…
Alle tekeningen hebben een eigen factuur. Soms hebben 
ze een onderlaag van met olie gemengde lakverf. Soms 
bestaat de onderlaag uit een volledige schildering, die door 
het reliëf zichtbaar blijft doorheen de potloodlaag die er-
overheen is gekomen. Een tekening die het aangezicht van 
een aap voorstelt, is op het eind besprenkeld met piepkleine 
witte vlekjes. Het centrum van het gezicht van de aap lijkt 
daardoor weg te wijken. De tekening hangt voor een hoek 
in de kamer, waardoor hij nog meer doet denken aan een 
verschijning…”

Daarnaast geeft Elly Strik een masterclass in Kunst
vereniging Diepenheim, waaraan dertien pas 
afgestudeerde kunstenaars meedoen. In februari 2010 ex
poseren zij hun werk in de tentoonstelling ‘Preludium 2’. 

zondagmiddagrondleidingen

Laat u op zondagmiddag rondleiden en verrassen door de 
tentoonstelling Black Brides, Puffing Crow van Elly Strik

Data
Zondag 8 november
Zondag 15 november
Zondag 22 november
Zondag 29 november 

Aanvang 14.00 uur
Duur ca. 1 uur
Prijs € 1,50 per persoon • Kinderen tot 12 jaar gratis.

Vooraf aanmelden niet nodig. 

Groepen zijn ook op andere tijdstippen welkom voor een 
rondleiding (op afspraak en maximaal 20 personen per 
rondleiding). 
Graag aanmelden bij Kunstvereniging Diepenheim 
T (0547) 352 143 of info@kunstvereniging.nl 

rondleiding

Naar aanleiding van Black Brides, Puffing Crow geeft Elly 
Strik een rondleiding in Kunstvereniging Diepenheim. Ook 
is er gelegenheid om met haar in gesprek te gaan.

Zondag 6 december om 12.00 uur
met koffie en lekkers 
Entree € 2,50 / leden € 1,50

Let op! 
De aanvangstijd wijkt af van wat u van ons gewend bent.

ELLY STRIK 
Black Brides, Puffing Crow


