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Ellen Brouwers (1960) beeldend kunstenaar -werkt vanuit haar atelier en 

studio in Oisterwijk. Zij is gespecialiseerd in vlakglaskunst met traditionele 

zeefdruktechniek. Werkt voornamelijk in opdracht. Geniet een landelijke 

reputatie waarvan deze brochure u een indruk geeft.

Niet alleeN kuNst iN glas…

Andere specialismen zijn o.a. fotografie, toegepaste kunst, ruimtelijke- en 

akoestische vormgeving. Adviseur: beeld-, kleur- en interieurontwikkeling. 

Geïnspireerd door Oscar niemeyer - Gerhard Richter - Donald Judd en Francis Bacon die 

ooit heeft gezegd: ‘Ik denk dat grote kunst een diepliggende ordening bezit’

‘ik BEn ERvAn OvERtuiGD DAt hEt DAGELiJks LEvEn mEER 
inhOuD En WAARDE kRiJGt ALs JE OmGEvEn BEnt DOOR kunst’ 

E.B.

OPleiDiNg
1987 – 1991  
acaDemie vOOr BeelDeNDe vOrmgeviNg | tilBurg
summa cum laude

grafisch atelier | ’s-hertOgeNBOsch
zeefdruktechnieken

fOtOvakschOOl | aPelDOOrN / amsterDam
portretfotografie

BuiteNkuNst | amsterDam
schildertechnieken

stuDieceNtrum Perk | eiNDhOveN 
interieurvormgeving

stuDiereiZeN 
1999 Catalonië Barcelona - spanje.                                                 

2000   new York - usA.                                                              

2001   kopenhagen - Denemarken. Berlijn - Duitsland.                                         

2002   Parijs - Frankrijk. 

2003   Londen - Engeland.

2004   münchen - Duitsland. Basel - Zwitserland. new York - usA.

2005   Parijs - straatsburg - Frankrijk. Basel - Zwitserland. milaan - italië.

2006   madrid - spanje.

2007   Frankfurt am main - Duitsland.

2008   Wenen, - Oostenrijk.

2009   Weimar - Dresden - Duitsland.

2009   Bangalore - Zuid india - india.

2010   st. Petersburg - Rusland.

2011   Berlijn, hamburg - Duitsland. 

2012   keulen - Duitsland. metz - Frankrijk. - Luxemburg - Luxemburg.

2013    Louvre Lens - Frankrijk. valencia - spanje.
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keramische 
ZeefDruk 

sERiGRAFiE

ellen Brouwers maakt veelvuldig gebruik van kera-

mische zeefdruk op glas. Dit is een techniek 

waarmee je fijngemalen glas mengt met pigmen-

ten en oxides. Je werkt met een zeef met daarin 

een motief. Dit kan figuratief of non figuratief 

zijn. ellen Brouwers Oisterwijk gebruikt fotogra-

fische beelden, teksten, tekeningen etc. 

Door de techniek met keramische inkt op het glas 

krijgt het product een zeer hoge mechanische en 

chemische resistentie. het is u.v.- bestendig met 

10 jaar garantie op kleurechtheid en hechting. De 

glasobjecten zijn eenvoudig te reinigen, bestand 

tegen zuren en alkalische invloeden (luchtver-

ontreiniging, uitlaatgassen).

het glas wordt door het hardingsproces in de 

oven vijf keer mechanisch sterker dan normaal 

glas (windbelasting e.d.) en vijf keer sterker tegen 

puntinslag. het glasobject voldoet aan de gestelde 

normen van doorval-beveiliging en is gefabriceerd 

volgens de eu-norm. 

een zeef, voorzien van lichtgevoelige emulsie, wordt belicht met 
een (fotografisch) beeldmotief.

keramische zeefdruk-inkt bevat vermalen glasstukjes en pigmenten. 
De monokleur wordt op de zeef aangebracht. 

Na droging is het glas is gereed om de oven in te gaan.  
het glas wordt verhit tot 620°c. 

De inkt wordt over het beeld in de zeef verspreid. De zeef raakt 
het te bedrukken glas nog niet. 

Na de oven hardt het glas door het snel met lucht af te laten koelen. het glaskunstwerk is gereed om geplaatst te worden.

De inkt wordt nu door de zeefgaatjes gedrukt op het glasopper-
vlak. Dit proces herhaalt zich met elke kleur.

De zeef wordt op de zeefdruktafel gemonteerd en technische 
instellingen aangebracht.

De rakeldruk wordt ingesteld. De glasplaat ligt nu onder de zeef.

ZEE FDRuk tEChn i E k



xxxx

PaarDeBlOem
GEmERt 2001

B ERmBEE LD

OPDrachtgever
gemeente gemert-Bakel 

OPDracht
kunstwerk rondweg gemert passend bij 

landschap en structuur van traject
 

materiaal / techNiek 
glas, beton en keramische zeefdruk

afmetiNgeN
2 glaspanelen 200 x 270 cm,

glasdikte 19 mm



Bu itEn-  B i nnEnkunst

De taal vaN De DaNs 
uDEn 2004

OPDrachtgever
iBN groep

OPDracht
ruimtelijk kunstwerk voor 

zowel binnen in de vergaderzaal 
als buiten bij de entree

 
materiaal / techNiek 

metaal, keramische zeefdruk

afmetiNgeN
Buiten object 500 x 250 cm 

Binnen object 12x 150 x 45 cm
glasdikte 20 mm



OPDrachtgever
NXP semiconductors

OPDracht
kunstwerk in patio van torengebouw 

-fifty two Degrees- 

architectuur
mecanoo architecten - Delft

 
materiaal / techNiek 

Diamantglas met keramische zeefdruk, 
stalen frames met leD verlichting

afmetiNgeN
3 glaspanelen 300 x 200 cm

glasdikte 19 mm

NeXPeria
niJmEGEn 2007

PAt iOkunst



OPDrachtgever
Wooncorporatie BrabantWonen

‘s-hertogenbosch

OPDracht
Ontmoetingsobject 

  tbv herstructureringsplan 
in de wijk Deuteren

 
materiaal / techNiek 

glas met keramische zeefdruk
staalconstructie en posterbakken

afmetiNgeN
8 glaspanelen van 185 x 100 cm

glasdikte 8 mm

Buurt PavilJOeN
‘s-hERtOGEnBOsCh 2011

kunst i n DE WiJ k



OPDrachtgever
ZltO ‘s-hertogenbosch

OPDracht
monument in kantoortuin van 
de nieuwbouw ZltO met een 

verbinding naar de kernwaarden 
en historie van NcB/ZltO 

architectuur
de architekten cie - amsterdam

 
materiaal / techNiek 

Diamantglas met keramische 
zeefdruk stalen frames met 

leD verlichting

afmetiNgeN
4 glaspanelen 200 x 150 cm

glasdikte 12 mm

graaN mONumeNt
‘s-hERtOGEnBOsCh 2011

kAntOORtu i n



BerthOlD akZiDeNZ 
JAnuARi 2013

tu i nOBJECt

ZOekeN 
viNDeN 

BeWareN
RiJsWiJk nB 2004

OPDrachtgever
familie swart

OPDracht
autonoom tuinobject ter 

nagedachtenis aan overleden dochter
materiaal / techNiek 

verzinkt staal met keramische zeefdruk
afmetiNgeN

240 x 50 x 10 cm

WatergODiN & 
DrieliNg

OistERWiJk 2006 / 2012 

OPDrachtgever
eigen werk, deelname 

aan Oisterwijk sculptuur
OPDracht

autobiografisch werk
materiaal / techNiek 

keramische zeefdruk, 
antiek mondgeblazen glas

afmetiNgeN
200 x 80 x 55 cm

AutOnOmE kunst



BerthOlD akZiDeNZ 
JAnuARi 2013

OPDrachtgever
hlB accountants en belastingadviseurs, Waalwijk

OPDracht
kunst aan de gevel na uitbreiding bedrijfspand, zichtbaar 
vanaf autorroute a59 
 
materiaal/techNiek 
glas met keramische print staalprofiel met leD 
verlichting

afmetiNgeN
40 x 1m x 0,78 m 
8 mm glasdikte

RE LAt i EGEsCEnkGEDEnkmOnumEnt JuB i LEumkunst

als eeN vis 
iN het Water

 BERkEL-EnsChOt 2011

OPDrachtgever
Osteopathie van eijck

OPDracht
glasobject t.g.v eerste lustrum

 
materiaal/techNiek 

gehard glas met keramische print

afmetiNgeN
glasobject 250 x 150 cm

glasdikte 10 mm

het PaD vaN
mameDOv
OistERWiJk 2012

OPDrachtgever
ambassade van azerbeidzjan, Den haag

OPDracht
Nummer viii uit de serie over de geschiedenis 
van Oisterwijk.
 
materiaal/techNiek 
seralit glas, keramische zeefdruk op zijde 1, 
stalen frame, belgisch hardsteen.

afmetiNgeN
glaspaneel 85 x 150 cm 
glasdikte 12 mm
totaalobject  200 x 85 x 40 cm



OPDrachtgever
Bestaand concept van ellen Brouwers, 
in 2009 aangekocht door Dela vlijmen

ONtWerP
Driedelige kluis die ‘gevuld’ kan worden bij 
leven, ziekteproces en/of rouwverwerking. 

De inhoud geeft een beeld van wie je als 
mens was. het is een bewaarplek voor 
dierbare souvenirs, die de herinnering 

levend zullen houden.
 

materiaal / techNiek 
aluminium, glas, hout, metaal en 

keramische print

afmetiNgeN
iedere kluis is 40 x 40 x 85 (d) cm

leveNscONcePt 
vLiJmEn 2009

G EDEnkk Lu iZEn



Bu itEn OBJECtEn

iNDlOvu
AstEn 2012

geDichteN Park
DEvEntER 2009 

OPDrachtgever
familie klook

OPDracht
relatie verblijf afrika 

en Nederland
materiaal / techNiek 
linea azurra helder glas 

met keramische print
afmetiNgeN

glaspaneel 200 x 300 cm
glasdikte 19 mm

OPDrachtgever
Waterbedrijf vitens 

OPDracht
15 gedichtenconsoles in het 

Nieuwe Plantsoen 
materiaal / techNiek 
Zeefdrukprint glas/lexan 

geplaatst in een betonconsole 
afmetiNgeN

15 glaspanelen   50 x 55 cm
glasdikte 19 mm

PR ivétu i n



tiJDlOOs eerBetOON
sint-miChiELsGEstEL 2011

OPDrachtgever
gemeente sint-michielsgestel

OPDracht
Openingsmonument in 

nieuwbouw brandweerkazerne

architectuur 
van Pelt architecten - cromvoirt 

 
materiaal/techNiek 

geslumped float glas met reliëf 
en leD verlichting

afmetiNgeN
glaspaneel 210 x 110 cm

glasdikte 10 mm 

BeelDschermPiXels 
‘s-hERtOGEnBOsCh 2007

OPDrachtgever
Directie the cookie company

OPDracht
kleurrijk gevelobject
 
materiaal/techNiek 
aluminium geperforeerde platen 
waartussen 2024 stuks knikkers 
van 6 cm Ø verdeeld over 44 rijen
met tekst in leD verlichting

afmetiNgeN
4 x 3 mtr 

GEvE LOBJECt OPEn i nGsmOnumEnt



xxxx

tyPOgrafie
tiLBuRG 2011

BamBOe
OistERWiJk 2012

OPDrachtgever
huisartsenpraktijk en 
apotheek hoefstraat

OPDracht
entree en scheidingswanden 

materiaal / techNiek 
gehard blank glas met 

keramische print
afmetiNgeN

9 glaspanelen 225 x 75 cm
glasdikte 6 mm

OPDrachtgever
Wooncorporatie leystromrn

OPDracht
glaskunst entree en buiten 

gallerij De kunstkring
materiaal / techNiek 

gehard blank glas met 
keramische zeefdruk

afmetiNgeN
15 glaspanelen 100 x 300 cm

glasdikte 12 mm

EntREE kunst



k LOOstERRAmEn

OPDrachtgever
missiezusters franciscanessen

OPDracht
twee lichtdoorlatende ramen voor 

kapel met scheppingsverhaal

architectuur
van aken architecten - eindhoven 

 
materiaal / techNiek 

Diamantglas met keramische zeefdruk

afmetiNgeN
2x 600 x 100 cm
glasdikte 12 mm

schePPiNgs
verhaal

AstEn 2003



amsterDam iN BeelD
AmstERDAm 2009

OPDrachtgever
cleerdin & hamer advocaten

amsterdam

OPDracht
Ontwerp en realisatie spreekkamerwanden 

met als thema straatbeelden uit de omgeving 
en plattegrond centrum amsterdam

architectuur
c4iD - hilversum

 
materiaal / techNiek 

sublistyle coating en fotografiek

afmetiNgeN
spreekkamer 1: 4,75 x 1,50 mtr 
spreekkamer 2: 2,80 x 2,40 mtr 

glasdikte 6 mm

BOmeN 
Oss 2001

OPDrachtgever
rabobank Oss

OPDracht
glaskunst aankleding bestuurskamer
 
materiaal/techNiek 
keramische zeefdruk in 3 kleuren met
rvs ophanging

afmetiNgeN
2 wandpanelen: 150 x 430 cm,
2 stroken 24 x 230 cm
glasdikte 6 mm

BEstuuRskAmER sPREEkkAmER



BEZ i nn i nGsRu imtE

OPDrachtgever
Dendron college 

middelbaar Onderwijs

OPDracht
totaal concept en 

uitvoering bezinningsruimte 
met herdenkingswand

 
materiaal / techNiek 

Diversen

afmetiNgeN
10 x 15 mtr

traNs
hORst 2004



BamBOe
utRECht 2010

OPDrachtgever
familie van rijn

OPDracht
scheidingswanden hal privéwoning

 
materiaal / techNiek 

seralit glas met bamboebos in 
keramische zeefdruk 

afmetiNgeN
15 glaspanelen van 100 x 240 cm

glasdikte 12 mm

GLAsWAnD



tRAPPEnhu is

OPDrachtgever
Wooncorporatie laurentius

Breda

OPDracht
kunst entree en trappenhuis 

over drie etages van het 
wooncomplex; 9 x 4 mrt

architectuur 
Dsa stedenbouw architectuur 

 ‘s-hertogenbosch
 

materiaal / techNiek 
glas met keramische print, 

geklemd in rvs profiel

afmetiNgeN
18 glaspanelen van 300 x 85 cm 

glasdikte 6.6.2 mm

saNseveria
uLvEnhOut 2011



OPDrachtgever
rabobank hart van Brabant

Oisterwijk

OPDracht
De mens staat bij rabobank hart van Brabant 

centraal. Door het hart komt alles in beweging. 
aan een hartgrafiek van de mens is veel af te 

lezen, emotie, verstand, leeftijd en conditie. 
in dit kunstwerk verwijst de grafiek ook naar 

de beursnotering
 

materiaal / techNiek 
gehard diamantglas. kleur en reliëf, 

gevormd onder hoge temperatuur 
(900 graden) met aangestuurde 

leD-verlichting

afmetiNgeN
glasobject 203 x 100 cm 

glasdikte 19 mm

hartritme
OistERWiJk 2012

B EDR iJ Fs i DEnt itE it



ZieN Waar Je 
BeNt geWeest

tiLBuRG 2012

OPDrachtgever
congregatie Zusters van liefde

OPDracht
glas in lood deur- en wandpanelen 

herbestemming geven
 

materiaal / techNiek 
glas in lood, brandschildering,

straalwerk en zeefdruk, rvs sokkel, 
aangestuurde leD verlichting

afmetiNgeN
engelen 2x 110 x 252 cm

vogels 6x 65 x 160 cm

hERGEBRuik GLAs in LOOD
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BuiteN BiNNeN
DiEssEn 2013

lucht ZaND aarDe
OistERWiJk 2012 

OPDrachtgever
familie molenaar

OPDracht
glaskunst t.b.v. aankleding
materiaal / techNiek 

gehard blank glas met keramische uv-print
afmetiNgeN

230 x 100 cm en  45 x 100  cm
glasdikte 8 mm

OPDrachtgever
smits Natuursteen

OPDracht
rust evenwicht balans tijdloos

materiaal / techNiek 
kalkverf

afmetiNgeN
30 meter tekst x 35 cm

PR ivé WOn inG



OPDrachtgever
exploitatiemaatschappij Philips

high tech campus

OPDracht
vrij ontwerp vier gevelwanden 
parkeergarage (4.000 m2 glas)

architectuur
iNBO | Jhk architecten - eindhoven

 
materiaal / techNiek 

keramische zeefdruk op glas

afmetiNgeN
160 x 20 mtr

aquarium
EinDhOvEn 2007

PARkEERGARAGE



OPDrachtgever
unisoft Waalwijk

OPDracht
identiteit bedrijfsgevel

architectuur
arceau architecten - uden

 
materiaal / techNiek 

2 kleurenzeefdruk op skN 154 
10 mm beglazing, is zonwerend 

en optimaal lichtdoorlatend

afmetiNgeN
20 x 15 mtr

fash iON
WAALWiJk 2009

G EvE Lkunst



OPDrachtgever
Woningcorporatie BrabantWonen  

wijk Deuteren 

OPDracht
vliesgevel hoofdentree (100 m2)

architectuur
Dat De architektenwerkgroep - tilburg

 
materiaal / techNiek 

keramische zeefdruk

afmetiNgeN
32 glaspanelen van 275 x 120 cm

glasdikte 8.8.4 mm

vlies
‘s-hERtOGEnBOsCh 2009

GALER iJ-vL i EsGEvE L



OPDrachtgever
geschenk voor nieuwbouw 

centraal Bureau voor de statistiek van 
iNg real estate - iPmmc vastgoed en 

 lsi Project investment
 

OPDracht
kunst-installatie atrium nieuwbouw 

cBs te heerlen. volglazen clinder 
geplaatst exact op ingang van oude 

mijnschacht Oranje Nassau-i en was 
tussen 1899 en 1974 een particulier 

mijnbouwbedrijf

architectuur
meyer en van schooten architecten bv 

amsterdam
 

materiaal / techNiek 
gebogen gelaagd veiligheidsglas 8.6.4 

gelaagd met Pet film met iedere 
12 uur wisselende  leD verlichting

afmetiNgeN
cylinder 15 mtr hoog x 4 mtr Ø 

Omtrek 12 mtr

ODONata
statistica

hEERLEn 2009 

mOnumEntALE kunst



OPDrachtgever
hlB accountants en belastingadviseurs

OPDracht
kunst aan de gevel na 

uitbreiding bedrijfspand, zichtbaar 
vanaf autorroute N261

architectuur 
architectenbureau snoeren - Dongen

 
materiaal / techNiek 

glas met keramische print staalprofiel 
met leD verlichting

afmetiNgeN
42 glaspanelen van 100 x 78 cm 

8 mm glasdikte

eXcelBalk 
WAALWiJk 2011

L i ChtL iJn GEvE L



OPDrachtgever
Woonstichting leystromen rijen

OPDracht
geschiedenis uitgebeeld in diverse raampartijen 

(vliesgevels en binnenpuien) en 7 glaspanelen die een 
rondgang door de oude kloostertuin volgen. 

architectuur 
van aken architect - eindhoven

 
materiaal / techNiek 

glas met keramische zeefdruk stalen frames

afmetiNgeN
7 glaspanelen van 300 x 150 cm
 7 glaspanelen van 80 x 150 cm

8 mm glasdikte

cathariNeNBerg
OistERWiJk 2012

h istOR isCh mOnumEnt



meNseN verBiNDeN
JAnuARi 2013

G EvE Lkunst

OPDrachtgever
Directie hoppenbrouwers

OPDracht
medewerkers en klanten staan 

centraal in het ontwerp voor entrée 
van de nieuwbouw. Door de verbinding 

mens en rader komt het beeld in 
beweging. rood staat voor passie, 
de raders symboliseren de samen-

werking, betrokkenheid en openheid. 
het gehele ontwerp laat de kracht en 

transparantie van het bedrijf zien

architectuur
van Oers Weijers architecten - tilburg 

materiaal / techNiek 
seralit evolution-loodvrij gezeefdrukt, 
geëmailleerd gehard glas in metalen 

frames, aangestuurd met leD verlichting

afmetiNgeN
28 glaspanelen 650 x 85 cm
16 glaspanelen 360 x 85 cm, 

glasdikte 8 mm



OPDrachtgever
Provincie Noord-Brabant 

OPDracht
glasobject bestaande uit 

32 elementen die verdeeld 
worden onder de onder-

tekenaars van het ‘verbond 
voor Duurzaam vlees 2020’

 
materiaal / techNiek 

2x optisch helder glas 19 mm, 
antiek mondgeblazen glas, beeld 

zeefdruk, tekst gezandstraald

afmetiNgeN
32 glasblokken 25 x 25 cm 

glasdikte 43 mm

BraBaNt iN kleur
‘s-hERtOGEnBOsCh 2011

vERBOnD vAn DEn BOsCh



NatiONale 
ict aWarD

WOERDEn 2006

OPDrachtgever
Nederland ict Woerden

OPDracht
Ontwerp en uitvoering jaarlijkse 

landelijke ict awards
 

materiaal/techNiek 
staal, steen, glas (versmolten)

afmetiNgeN
award 15 x 35 x 3,5 cm

uNiteD cOlOrs 
Of NXP 
niJmEGEn 2009 

OPDrachtgever
NXP semiconductors

OPDracht
geschenken voor mt leden en jubilarissen bij 
25- of 40 dienstjaren  
 
materiaal/techNiek 
edelstaal, zilver, optisch glas smelttechniek

afmetiNgeN
ring en manchet 2 x 2 cm
Jubilaris geschenk 25 x 25 cm (vierkant)
schaal 30 cm (rond)

RE LAt i EGEsChEnk AWARDs |  G i F ts



n i Et ALLE En kunst i n G LAs



n i Et ALLE En kunst i n G LAs
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