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Schilderen is voor mij het vastleggen van mijn 
innerlijke beleving. 
Het is een stil ondergaan wat in mij leeft. 
Hoe verder het werk vordert, hoe meer er gebeurt.

 



Over kunstenares Ulrike Kristelijn

Ulrike Kristelijn is schilderend kunstenares en 
gebruikt verschillende technieken. Veel van 
haar werk is ontstaan vanuit de sluiertechniek 
onder het credo:

“Sluiers”
Door te schilderen en te tekenen 
leer ik zien...

Acrylverf wordt met en plat penseel dakpansgewijs, laag op laag, van licht 
naar donker aangebracht op het papier. Elke tussenliggende “sluier” moet 
eerst goed opdrogen, voordat de volgende laag wordt aangebracht. Daar-
door ontstaan kleuren die zij op een palet niet kan maken. Ieder schilderij 
- soms opgebouwd uit “100” lagen of meer - krijgt vorm in een voortdurend 
wederkerige relatie met de schilderes.  “Het is een stil ondergaan van wat er 
in mij leeft. Hoe verder het werk vordert, hoe meer er gebeurt. Schilderend 
zoek ik naar het moment van rust, het is voor mij het vastleggen van mijn 
innerlijke beweging aldus Ulrike Kristelijn.

Ook werkt Ulrike graag vanuit de collagetechniek en met gouache.
“Ieder individu heeft zijn eigen kleuren en schoonheid. Soms zijn anderen 
nodig om het met elkaar van mens tot mens te delen.

Ulrike Kristelijn, oorspronkelijk van Duitse afkomst, volgde kunstzinnige vor-
ming aan het scholingscentrum Cochenille in Zutphen (School voor het cre-
atieve proces). In die tijd volgde zij ook lessen bij Han Walraven - beeldend 
kunstenaar aan de Koninklijke Academie voor Beeldende Kunst (K.A.B.K) in 
Den Haag.Na Cochenille volgde ze 6 themajaren bij het “Vrijkunstzinnig Jaar” 
in Zutphen.

In april 1999 hield Ulrike haar eerste expositie in het Stadsdeelcentrum 
Enschede-Oost. Meerdere exposities volgden: De Poort Conferentieoord in 
Groesbeek , Bloedbank Enschede Stadspoort, Autozorgplan Twente BV in 
Delden en verpleeghuis St. Elizabeth in Delden. Na 2,5 jaar Helias (School 
voor vrije kunsten in Culemborg) volgde zij  de tekenschool Het Kolam te 
Zutphen. Van  2007-  tot heden studeerde zij aan de vrije academie HET PAD, 
opleidingsinstituut voor kunstzinnig hulpverlenen en kunsteducatie 
en heeft deze in de zomer 2009 afgerond met een examen.

Naast het zelf schilderen geeft Ulrike ook cursussen in “zien, beleven, 
techniek en zelf doen”, dit doet zij met veel plezier in kleine groepjes voor 
zowel jongere schoolkinderen als volwassenen die meer met kunst willen 
doen als alleen maar naar kijken.
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