


Kunst & Corona 

divers werk van 35 kunstenaars 

Na een verplichte sluiting van bijna zes maanden mag Museum Elburg 5 juni ein-
delijk weer open. We starten meteen met een knaller. Na de eerste lockdown 
vroegen wij ons af welke invloed corona en de coronamaatregelen hebben op 
(amateur)kunstenaars. In september hebben we in de kranten in onze regio een 
oproep geplaatst waarin kunstenaars werd gevraagd werk of ideeën aan te dra-
gen voor een expositie over corona. Al gauw ontvingen we vele enthousiaste reac-
ties, teveel zelfs, zodat we in november uit de inzendingen een selectie hebben 
gemaakt. Met werk van 35 kunstenaars is een hele diverse tentoonstelling ont-
staan met o.a. schilderijen, keramiek, textielkunst, fotoportretten, installaties, 
mechanische kunst en gedichten. Uit het werk blijkt dat de kunstenaars zich in 
deze bizarre periode hebben laten inspireren door gevoelens van dreiging, angst, 
onzekerheid en eenzaamheid maar ook rust, stilte, hoop, vertrouwen en verlan-
gen. 

De deelnemende kunstenaars zijn: 

Iris Aink   Teunie Bastiaan   Elt de Boer   Leo Cahn   Collectief Metamorfe 2000   

Willem van Dijk   Pim Engelsman   Aartje van Geenen   Mayella Geskus   Caroline 

Heerema   Frida Hengeveld   Ineke Holthuis    Edy Hulst   Wietse Hummel   Nella 

Karreman   Michiel Knaven    Gera Leenman   Ewa Maziarz    Liese-Lotte Middel-

burg   Ina Molenaar Fineke ten Napel    Krista van Norel   Gerrit Olthuis   Greet 

Oordt   Camille van Os   Sylvia van Roemburg   Frans Schreurs   Susterenkoor Sint 

Agnes   Janny Stickers   Coby van der Stoep   Suze Termaat    Rian Withaar   Coen 

van der Zwaag   Ineke Zwijnenburg       

Vanwege de beperkingen is Museum Elburg alleen op afspraak te bezoeken. U 
kunt reserveren via de website www.museumelburg.nl of aan de balie vragen of 
er nog plek is. Museum Elburg is geopend van dinsdag tot en met zaterdag tussen 
11.00 en 17.00 uur. De entree bedraagt €7,00 per persoon, kinderen tot 12 jaar 
gratis. De Museumkaart is geldig in Museum Elburg. We hopen u snel  te mogen 
ontvangen!  
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