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Sneinpetiele , 1 oktober 1010

o De NieuwebildtdiJk verving in de zeventiende eeuw
de uit begin 16e eeuw staminende Oudebildtdijk. die met
zijnlenbrte van ruim 14 kilometer en 1229 huisnunil1iers .
de langste straat van het land is. Intussen zijn beide wegen
slaperdijken geworden.
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Samen treden ze naar voren

Ze wonen er al sinds
1999. maar vorig jaar
waren Ellen Floris (53)

en Bowe Roodbergen (56) pas he-
lemaal klaar met de verbouwing
van hun huis aan de Nieuwe-
bildtdijk in Sint Annaparochie.
Twee aaneensluitende dijkhuis.
jes en twee schuren gingen vol-
ledig op de schop om te worden
omgetoverd tot een woonhuis
met galerie en atelier. Eigenlijk
wilden ze van een van de huisjes
een bed & breakfast maken, maar
van dat idee stapten ze af toen
ze zich realiseerden dat ze dan
nooit meer tijd voor zichzelf
zouden hebben. Nu is het huis-
je. dat is voorzien van een kleine
keuken en badkamer, bij de ga.
lerie getrokken, die ze via een
deur in hun eigen woonruimte
kunnen betreden.

Floris en Roobergen zijn al-
lebei autodidact. Naast hun werk
als kunstenaa hebben ze allebei
een partmebaan. ..Een leraar
op de middelbare school zei wel
eens: 'jij kunt goed tekenen, daar
moet je iets mee doen', maar
ik mocht van mijn ouders niet
naar de kunstacademie. Met een
kunstopleiding kon je je broo
niet verdienen, zeiden ze. Dus

ben ik begonnen als tandartsas-
sistente en daarna ben ik in de
psychiatrie en zwakzinnigenzorg
terechtgekomen", vertelt Ellen
Floris. ..Sinds ik in Fryslân woon,
werk ik als archiefmedewerker
bij het Friesland College: Ook
haar man koos aanvankelijk
niet voor de kunsten. ,,Ik zit al
sinds m'n 23e in de zorg. Ik ben
verpleegkundige. heb in de ver.
standelijk gehandicaptenzorg
gewerkt en werk nu in de psychi-
atrie", aldus Roodbergen.

Eigenlijk lijken onze
achtergronden wel
wat op elkaar

"Ook geen kunstopleiding. Ei-
genlijk lijken onze achtergron.
den wel wat op elkaar", zegt
Floris.

Ellen Floris bleef in haar vrje
tijd tekenen en is daaraast
gaan schilderen. ..Ik schilderde
grote koppen en gebruikte daar
krantenfoto's bij. Ik heb op een
gegeven moment voor weing
geld een camera gekocht. met
het idee dat ik famile en vren.
den zou fotograferen om die fo-
to's voor mijn geschilderde kop-
pen te gebruiken. Via via kwam
ik in contact met mensen die in
de kunstwereld zaten en er ver.
stand van hadden. Zij zeiden dat
ik mooie foto's maak, qua com-
positie en licht en zo. Eigenlijk

heb ik sindsdien nooit meer ge.
schilderd." Inmiddels is ze naast
het werk buitenshuis dagelijks

Wen Bowe Roodbe'gen uit Sint Anapamdtie richtten
6men-heJkunstbedrijf Elbow~works op. Zij fotografeert, hij
maakt grafietwerk en lampen. Eens per maand stellen ze hun
galerie en atelier open voor publiek. Door Ellen Stielbroeck.

Bowe Roodbergen: ..Doordat we elkar tegenkamen zijn we alebei actever geworden met

exseren. Samen zijn we professioneler geworden." Foto: Frans Andnnga

met haar fotografie bezig. Haar
belangrjkste thema is haar di-
recte woonomgeving: de Friese
waddenkust.

Net zoals zijn vrouw zich lang.
zaamaan ontwkkelde tot kunste-
naar. deed Bowe Roodbergen dat
ook ..Ik knutselde wat, tekende
wat, bewerkte hout, werkte met
klei. Op de lagere school had ik
een goed cijfer voor tekenen; op
de havo kwam daar handvaardig.
heid bij. Ik heb op 'n gegeven mo-
ment gedacht: als je er wat mee
wiL, moet je kiezen. Zo kwam ik
uit op zwart.wit fotografie. Voor.

dat ik Ellen leerde kennen was ik
al tien jaar bezig. Ik ben doorge-
gaan met fotograferen totdat m'n
camera stuk ging." Hij maakte
daarna een tijd lang lampen van
papier. ..Ik werd gevraagd mee te
doen aan een expositie met als
thema licht. Men had gedacht
dat ik daar foto's voor zou aanle-

veren, maar ik vond het leuk om
dan echt iets met licht te gaan
doen, dus ben ik lampen in el.
kaar gaan knutselen." Inmiddels
werkt hij weer veel zoals vroe-
ger: ..Ik probeer nieuwe dingen
uit." Hij richt zich momenteel op
abstracte werken in grafiet.

Actever
De twee ontmoetten elkaar be-
gin jaren negentig in een kroeg
in Groningen, waar ze beiden
woonden. Fotografie bleek een
gezamenlijke hobby en ook de
voorkeur voor het platteland
kwam overeen. ..Doordat we el.
kaar tegenkwamen zijn we beide
actiever geworden met expose-
ren. Samen treden we meer naar
buiten, zijn we professioneler ge-
worden", zegt Roodbergen. Hoe-
wel ze in hun beeldende kunst
zelden echt samenwerken . ze
hebben slechts enkele objecten

helemaal samen gemaakt - vul-
len ze elkaar perfect aan. ..Bowe

heeft veel gevoel voor harmonie,
voor presentatie. Ik niet, ik maak
er al snel een zooitje van. Toen ik
voor het eerst op een kunstmarkt
stond. gebruikte ik nog goed-
kope wissellijst jes. Bowe heeft
ervoor gezorgd dat ik m'n werk
goed ging presenteren. Hij maak-

Van fotografie
alleen kun je niet
leven

te bijzondere standaards van be-
tonijzer en sneed passe-partouts

voor om de foto's", aldus Floris.
Dat laatste doet Roodbergen nog
altijd. Zijn vrouw maakt de fo-

Feiten & weetjes

. De gemeente het Bildt telt
zo'n 11.00 inwoners, van
wie er ni 30 beeldend
kuenaar zijn. Er zijn even
zovee ateliers in de gemeen-
te, die daaaast zo'n 5 à 6
galeries huiest
. Jaarlijks wordt in de zomer
de ope atelerrute Sli-
werk gehouden. waabij
in Het Bildt woonachtige

kutenaar hun atelier en
galerie openstellen voor
publiek. Dit jaar deden daa
28 kuenaar aan mee. Het
gr~e deel da~ is g~
vestigd aan de Oudebildtdijk
en de Nieuwebildtdijk.
. In 2011 vidt Slierk
plaats op 23 en 24 jul. Voor-
afgaand aa het atelierweek-
end wordt in dat jaar voor

het eer de Wadkusteek
gehouden, waar cuus-
sen fotogre. schderen en
beeldhouwen kuen wor-
den gevolgd aan het Wad.
. De cutuele raad in de
gemeente Het Rildt besteedt
jaalijks 17.00 euro aan sub-
sidie voor beldende ku
en incidentele cutuele act-
viteiten in het algemeen.

to's, hij snijdt de passe-partouts
en lijst ze in. ..Ik doe het leeu-
wendeel van de inrichting van
onze exposities in de galerie. El.
len verzorg de meer zakelijke
kant. Ze regelt de administratie
en de publiciteit. Daar profiteer
ik ook van", zegt Roodbergen.

..Jij doet het niet, dus ik moet
het wel doen". lacht Ellen Floris
tegen haar man, van wie ze vindt
dat hij ..heel goed kan kijken".
..Hij ziet veel meer dan ik."
..Dat geloof ik dus niet", zegt
Roodbergen tegen zijn vrouw.
..Jij ziet veel meer kleur, hoe het
licht is. Ik ben meer van details."

Dat ze elkaar goed aanvullen,

maar niet in alles samenwerken,
hebben ze uitgedrukt in de naam
van hun bedrijf: Elbo\Oworks.
..Het is natuurlijk gewoon Ellen
en Bowe samen, met ons werk
Maar het staat ook voor ellebo-
genwerk", zegt Floris. ..Ik mocht
van Ellen bijvoorbeeld geen
kleur gaan fotograferen, want
dan zouden we te veel in elkaars
vaarater zitten", aldus Rood-
bergen. ..Maar de naam staat ook
wel voor het elkaar bij de arm
nemen en samenwerken."

Aan hun kunst werken ze
- zoals gezegd - doorgaans niet
samen. Enkele uitzonderingen
daarop zijn De Secondenans, een

object van kleine plastic dan.
seressen op uurwerkjes, dat ze
maakten voor een thema-expo-
sitie in schouwburg De Lawei in
Drachten. en de doorkijkdoos.
jes, waarvoor Roodbergen zijn
zwarte doosjes combineerde met
ruimtelijke foto's van Floris. "In
mijn nieuwe grafietwerk gebruik
ik ook wel foto's van Ellen."
..Maar dat is geen samen.

werkingsproject. Wat daar uit
komt, beschouw ik echt als jouw
werk"

"Ja, ik versnijdjouwforo's daar
ook voor en maak er hele nieuwe
composities van."

Leven kunnen ze niet van hun
kunst. De galerie is ook maar één
keer per maand open voor pu.
bliek. ..Vooral de waddenfoto's
van Ellens verkopen goed, maar
van fotografie alleen kun je niet
leven. Foto's van duizend euro
heb je immers niet. Zelfs beken.
de fotografen moeten cursussen
geven om te kunnen voorzien
in hun levensonderhoud", zegt
Roodbergen. ..Mijn lampen ver.
kopen ook aardig, maar ik wil
me daar nu niet meer mee be-
zighouden. Dat ken ik nu weL.
Ik wil weer wat nieuws. Ik denk
gewoon niet commercieeL. Ik
vind het bijvoorbeeld ook jam.
mer dat Ellen niet meer abstract
werkt, maar goed, dat verkoopt
gewoonweg niet, dus ik snap het
ook weer weL."

,.

o Atelier Elow is gevestigd op
numme 222 van de Nieuwebi1dtdiJ"k
in Sint Annaparochie. Morgen ge.
opend voo publiek. Meer infontie
is te vinden op VV.elboworks.nI


