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De liefde voor dieren, en dan vooral voor vogels, heeft er altijd al ingezeten 
bij Steffi Jorna. “Vogels hebben iets onschuldigs, prachtige dieren waar de mens
weinig over te zeggen heeft en ze kunnen iets wat wij nooit zullen kunnen: 
vliegen!” 

Steffi werkt vanuit haar atelier aan huis en maakt veel werken met vrolijke,
kleurrijke vogels in alle soorten en maten. Hiervoor gebruikt ze meestal ecoline
en Oost-Indische inkt op aquarelpapier of foamboard en acrylverf op doek. Haar
voorkeur gaat uit naar werken in opdracht, zoals schilderijen, werken op papier,
geboortekaartjes en wenskaarten. ■

Steffi Jorna woont in Haarlem
en is naast kunstenares para-
veterinair. Na vier jaar als vrij-
williger bij het Vogelhospitaal
te hebben gewerkt, besloot ze in
september 2017 te starten met
de volwassenenopleiding Para-
veterinaire Dierenartsassistent
in Barneveld waarbij ze tege-
 lijkertijd kon gaan werken bij 
Europawijk Dierenkliniek in
Haarlem. 

Na afgewezen te zijn voor de
kunstacademie meldde ze zich
aan voor een expositie in Haar-
lem. Vier grote wanden kreeg
ze tot haar beschikking waar-
voor ze in een maand tijd zes
nieuwe grote doeken schilder-
de. Om deze grote doeken te 
financieren maakte ze kleinere
werken, voor ‘cadeauprijzen’,
zodat bezoekers niet met lege
handen naar huis hoefden. En
zo is haar bekendste werk ont-
staan, de Ink Birds. Inmiddels
ligt haar werk, in voornamelijk
conceptstores, door het hele
land!
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"In mijn werk probeer ik mijn kijk op de wereld duidelijk te maken;
namelijk dat het de mens zou sieren een stapje terug te doen ..."

Watertor, Oost-Indische inkt en ecoline 
op aquarelpapier. Onderdeel van set van 6 
Nederlandse waterdieren, A5 formaat.

Stekelbaars, Oost-Indische inkt en ecoline 
op aquarelpapier. Onderdeel van set van 6 
Nederlandse waterdieren, A5 formaat.

Ink Bird, Ecoline op aquarelpapier,
13 x 18 cm.

Liefdesbos, Oost-Indische inkt en ecoline 
op foambord, 25 x 25 cm.


