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In de loop van de tijd heeft Ellen Moorman een heel eigen, herkenbare stijl en
techniek ontwikkeld. Meestal werkt ze met acryl op doek, in afwisselend dunne
en dikke lagen, maar soms ook met oliepastelkrijt op stevig karton. De rode
draad in al haar werk is dat een schilderij je blij moet maken. Als dat lukt is ze
in haar opzet geslaagd.

Veel van haar werk maakt ze op bestelling, in de kleuren en formaten die bij de
wensen van de klant passen. Vooral bij de kinderschilderijen geniet ze van de
uitdaging om een beestje of figuurtje te ontwerpen en dit uit te werken tot een
mooi schilderij. “Ik maak mijn ontwerpen en schilderijen met heel veel plezier.
En als het dan ook nog bij iemand thuis mag hangen, hoe mooi is dat?” ■

"Een ding weet ik heel zeker, 
schilderen kleurt mijn leven...."

Ellen Moorman is in het dage-
lijks leven dierenartsassistente
bij Slingeland Dierenartsen, een
gemengde praktijk in de Achter-
hoek. Daar woont ze ook, samen
met haar man en twee Britse
Korthaar katten. Achter het huis
staat haar atelier, waar ze weg
kan dromen in haar eigen wereld.

Ellen ontdekte al vroeg in haar
jeugd haar talent en voorliefde
voor tekenen en schilderen. En
die passie kleurt haar leven, 
letterlijk en figuurlijk, tot op de
dag van vandaag.  

Haar werk is regelmatig te zien
op exposities, maar ook in onder
andere een informatieboekje van
de Kinderpoli Urologie van het
Slingelandziekenhuis in Doetin-
chem en twee kinderboeken.

‘EchWel’, acryl op doek, 70 x 70 cm

‘Kom Voorrr’, acryl op doek, 60 x 80 cm‘Kipkluitje’, acryl op doek, 70 x 100 cm

‘Tuuurlijk Schatje’, acryl op doek, 70 x 100 cm


