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Erik van Ommen is een van de weinige kunstenaars die buiten vogels en dieren
schildert en tekent. Een telescoop is daarbij zijn belangrijkste hulpmiddel. Hier-
door kan hij het gedrag van zijn onderwerp zo goed mogelijk bestuderen en schet-
sen. Veel aquarellen en tekeningen werkt hij ter plaatse uit. Olieverfschilderijen
en etsen zijn gebaseerd op veldschetsen en ontstaan in zijn atelier.
Hij beschouwt de wereld als zijn atelier en werkte buiten Europa onder meer in
een groot deel van de USA, Canada, Japan, India, Egypte, Israël, Kenia, Maurita-
nië, Gambia, Senegal, Namibië en Zimbabwe.  ■

Het werk van Erik van Ommen is te zien in Atelier Brink 2, Brink 2 te Vries. Geopend in november,
maart en juli op zaterdag en zondag van 13-17 uur. Meer info op www.erikvanommen.nl

Erik van Ommen (1956) studeer-
de in 1983 af aan de Academie
Minerva in Groningen. Hij maakt
figuratief werk in de traditie van
de Noordelijke Realisten en ex-
poseerde in vele musea en gale-
rieën in binnen- en buitenland.
Hij maakt olieverfschilderijen,
aquarellen, pastels, etsen, lino- en
houtsnedes, sumi-e schilderingen
en videofilms. Ook publiceerde
Erik 32 boeken over de bijeneter,
dwerggans, grauwe kiekendief,
boerenzwaluw, kluut en ijsvogel.
Voor ‘Alle Vogels’, het overzichts-
werk van Koos van Zomeren,
maakte hij de penseeltekeningen.
Het boek is genomineerd voor de
Jan Wolkersprijs 2017. In maart
2018 verschijnt ‘Poldervogels’,
met louter en alleen penseel-
tekeningen gemaakt in de polder,
niet ver van zijn huis.

Voor VARA Vroege Vogels ont-
wierp hij het logo van de grutto,
onze nationale vogel. In 2015
riep hij Het Bevlogen Oog, de
prijs voor de beste jonge vogel-
tekenaar, in het leven. In 2016
verscheen, in opdracht van Post
NL, het postzegelvel Griend – 
vogels van het Wad.

Baardman, olieverf op paneel, 30x25 cm, 2016IJsvogel, olieverf op paneel, 30x35 cm, 2013

Grauwe gors, olieverf op paneel, 30 x 24 cm, 2016

"Kunst en natuur zijn voor mij 
onlosmakelijk verbonden ..."


