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 EXPOSITIE ‘ECHT ZEEUWS MET EEN GROET VAN VER’ 

                 YOLANDA ROOSEN & ELS BURGERS 
                     

Yolanda Roosen. Haar meest geliefde leraar is de natuur. Ze groeide 

op in een gebied met bossen, vennen en heide. Daar leerde zij de 

verscheidenheid van de plant- en dierenwereld kennen. Interesse in 

overeenkomsten en verschillen ervan leidde al op jonge leeftijd tot 

het bewaren en drogen van planten. Alles wat ze op land en in de zee 

aantrof werd heel precies uitgezocht, verzameld en gelabeld. En haar 

nieuwsgierigheid bleef. Ook nadat zij zich jaren geleden in Zeeland 

vestigde als beeldend kunstenares. En ontdekken doet zij nog steeds. 

Alleen neemt daarbij wel de bezorgdheid voor de natuur toe. Natuur 

is haar beste vriend en die komt steeds meer in gevaar. De kwetsbare 

natuur kreeg een vaste plek in haar artistiek beeldmerk.  

Ze visualiseert dat o.a. in de schaal waarin vissen voorzichtig lijken 

neergevlijd en als het ware worden behoed voor indringers, door de 

life-line die ervoor zorgt dat de vissen op de juiste koers blijven. 

 

Els Burgers werkte, vanaf de komst van de galerie naar Zeeland, aan 

(inter-) nationale naam en faam met een maritiem beeldmerk.  

Het leidde ertoe dat bewonderaars van haar werk van heinde en verre 

komen om zich elke keer weer te laten verrassen. Men verdringt zich 

om haar meest recente creaties te bemachtigen. Zij exposeert werk in 

pastel en olieverf. In pastel creëert zij, bijna boetserend in pigment 

poeder, verstilde beelden. In haar huidige handschrift lees je haar 

fascinatie voor de Aziatische kunst en cultuur. En met het, tot in de 

finesse weergeven van een assimilatie tussen Oost en West blaast zij, 

met een vleugje fascinatie voor het exotische, op subtiele wijze de 

Zeeuwse traditie nieuw leven in.       

    

 
Keramiek van Yolanda Roosen 

 

               
Stilleven in pastel van Els Burgers 

 
EXPOSITIE - ZEEUWS MET EEN GROET VAN VER-  

5 SEPTEMBER t/m 31 OKTOBER 2020    

Openingstijden elke dag van 12.00 – 17.00 uur             

Bezoeken GalleryMaritime Colijnsplaat kan iedereen, 

met in achtneming van de RIVM-voorschriften. 

 

GalleryMaritime Voorstraat 45, 44 86 AJ Colijnsplaat. 0622591452 

 www.maritime-art-design.nl  

http://www.maritime-art-design.nl/

