
‘Beach’, 30 x 30 cm, 
olie op hout.

‘Bommetje’, 24 x 18 cm, 
olie op linnen.
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We kennen Ellen Davidzon vooral 
van haar sfeervolle strand- en 
stadsgezichten. Haar recente werk 
heeft diezelfde intensiteit, waarbij  
het figuratieve plaatsmaakt voor 
abstractie. 

Een mooie wereld

WIE IS ELLEN 
DAVIDZON?

Ellen Davidzon ( 1971 ) woont in Amsterdam 
en heeft haar atelier aan de Amstel richting 

Ouderkerk. Na haar studie psychologie werkte 
ze een tijdje in de reclamewereld. Sinds vijftien 
jaar is ze fulltime kunstenaar. Ze schildert stad- 

en strandgezichten. Haar recente werk neigt 
naar abstractie. Het schilderij ‘Joy of life’ is het 

campagnebeeld van de tentoonstelling Wild van 
Water, tot en met 6 november 2016 in het Zui-

derzeemuseum in Enkhuizen. ellendavidzon.nl

Fotografie Edo Kuipers, Diederik Spaargaren (portretfoto’s)
Tekst Ellen Leijser

ELLEN 
DAVIDZON
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lije hazen buitelen over elkaar heen 
en spelen verstoppertje in het wei-

land voor het atelier van Ellen  
Davidzon. In de verte blinkt de Arena 

in de zon, het verkeer in de verte zie je wel, maar hoor je niet.
Misschien houdt er wel niemand meer van het vak dan Davidzon. 
‘Schilderen is mijn fetisj, het is zó verslavend. Eigenlijk wil ik altijd 
door, nachten lang schilderen, maar ik vind het ook heel fijn dat ik 
moeder mag zijn.’
Soms neemt ze een van haar drie zoontjes mee naar haar atelier.  
‘Hij zit dan hier voor het raam op de bank. Tekenen, gewoon een 
beetje naar me kijken, hoe doe je dat mama. Ik geniet daar enorm 
van, al heb ik liever dat er 
niemand is, het stoort mij 
toch, maar mijn kinderen 
vinden het fijn hier.’  
Vijftien jaar geleden, toen 
haar moeder net was over-
leden, begon ze met schil-
deren. In de woonkamer 
van haar ouderlijk huis 
zette ze een ezel neer. Het 
schilderen hielp haar bij 
haar rouw en het hielp 
haar haar gedachten te ordenen. Gevoelens en emoties brengt ze 
over op anderen. Ze schildert wat ze ziet, of beter, wat ze wil zien. 
Haar wereld is licht en mooi, enigszins nostalgisch door de kleuren. 
De stadsgezichten van haar woonplaats Amsterdam zijn realistisch, 
maar in wezen ook helemaal niet. Davidzon maakt de stad verleide-
lijk en betoverend. ‘Amsterdam is vrij lastig. Het is al snel pittoresk 
en dat wil ik niet. Ik wil geen Anton Pieck-achtig werk maken.  
Ik laat kleuren weg die me niet aanstaan, auto’s vind ik lelijk.  
Mijn schilderijen hebben met sfeer en licht te maken. Ik speel met 
licht, die momenten pak ik. Eigenlijk ben ik geen realist, maar een 
expressionist. Ik werk heel erg op mijn gevoel. En door de snelle 
toets en de sfeer lijkt het ook impressionistisch.’
Ze werkt niet en plein air, maar maakt foto’s die ze in haar atelier 
verwerkt tot schilderijen. ‘Ik heb een drang om de beelden en de 
schoonheid die ik waar dan ook zie, vast te leggen. Mijn fototoestel 
is daarbij mijn derde oog.’

STRAND ALS METAFOOR
Naast de stadsgezichten schildert Davidzon zee- en strandgezichten. 
Haar hele leven is ze dol op Vlieland. ‘Mijn ouders komen allebei uit 
Harlingen. We gingen altijd naar Vlieland waar mijn overgroot-
moeder een huisje had. Nog steeds hebben wij er een familiehuisje. 
Vlieland zit in mijn genen. Je kunt er niets, alleen wandelen, er zijn, 

een met de natuur. Ik zal het strand altijd blijven schilderen, het is 
heel belangrijk voor me. Zeker in het begin heb ik mezelf jaar na jaar 
op het strand geschilderd gewoon om de rust te zoeken. De kleuren 
van het strand zijn rustig en ijl, ik hou van die grijstinten. Mensen 
willen dat ook, ze begrijpen het gevoel van het strand. Voor mij is 
strand niet alleen vakantie, maar juist ook heel spiritueel, met name 
als er niemand is. Ik maak schilderijen van strandovergangen.  
Dat vind ik een metafoor voor de drukke, westerse wereld waarin  
we moeten presteren, waarin het belangrijk wordt gevonden wat 
anderen van je denken, wie je bent, en wat je doet, naar een wereld 
waarin dat allemaal niet meer boeit, waar je op jezelf bent aangewezen. 
Dat geeft rust.’ Met een opgewekte lach: ‘En ik houd ook zo van 
blauwen en groenen.’
Davidzon is er trots op dat haar schilderij Joy of life het campagne-
beeld is van de zomertentoonstelling in het Zuiderzeemuseum.  
Vier kinderen spelen in de branding, ze voelen zich vrij en  
onbespied. ‘Dat werk gaat puur over energie. Dat raak ik erin kwijt 
en krijg ik ervoor terug. Mensen die mijn werk mooi vinden, die 
mijn werk kopen, zijn bijna altijd mensen waarmee ik een klik heb.’ 
Ze denkt even na en zegt: ‘Dat is eigenlijk heel logisch, want kunst is 

een emotionele verbinding 
tussen mensen.’

IN EEN FLOW
De laatste tijd is ze vooral 
bezig met de serie  
Boundaries, haar nieuwe 
manier van werken. Het 
figuratieve element is  
hierbij nog wel aanwezig, 
maar de abstractie neemt 
het roer over. ‘Ik word  

momenteel sterk geïnspireerd door fotografie. Samen met een  
bevriende fotograaf struin ik uren pinterest, exposities en musea af. 
Mooie beelden verzamelen.’
Daarnaast kan ze niet zonder muziek. ‘Ik heb altijd muziek aan als  
ik hier ben in mijn atelier. Vaak klassieke muziek: Bach, Händel, 
Einaudi. Maar ook hedendaagse singer-songwriters. Alle zintuigen 
staan dan open, op scherp. Ik werk nu ook aan meerdere doeken 
tegelijk. Ik zit echt in een flow!’ 
Davidzon ziet haar recente werk als een ‘nieuwe start’, maar ook  
als een logisch vervolg op wat ze al maakt en zal blijven maken. ‘Ik 
vind het spannend, omdat het zo persoonlijk is. Bij mijn figuratieve 
werk haal ik ‘buiten’ naar binnen, maar nu breng ik het ‘binnenste’ 
naar buiten. Ik leg hiermee wel heel erg mijn dagboek op tafel.’ 
Dan, laconiek: ‘Maar het moet. En ik vind het fijn om te doen,  
omdat ik niet weet wat het wordt en ik nog meer mijn gedachten en 
gevoelens een plek kan geven. Bij een stad- of strandgezicht weet ik 
wat het eindresultaat zo ongeveer zal zijn, nu niet. Ik verras mezelf 
dan ook en dat is geweldig.’
Veel van het nieuwe werk is nog relatief klein van formaat, maar de 
eerste grote opdracht is een feit. Zelf verwacht ze dat haar werk 
überhaupt groter zal worden. ‘Het is in ontwikkeling, het moet nog 
groeien. Ik neem er mijn rust en de tijd voor. Eerst een teen in het 
koude water, niet meteen een duik.’  

‘Ik leg met mijn nieuwe 
werk wel heel erg mijn 

dagboek op tafel’

Vanaf linksboven met de 
klok mee: ‘Fallen Love’, 
uit de serie Boundaries, 
115 x 115 cm, olie en acryl 
op linnen. Ellen Davidzon 
aan het werk in haar 
atelier. ‘Dancer’, uit de srie 
Boundaries, 40 x 40 cm, 
olie en acryl op doek. 
‘Bodemonderzoeker’, 
80 x 60 cm, olie op linnen.


