
Anke Labrie 
Anke Labrie werd geboren op 30 maart 1948 te Nieuwerkerk aan den IJssel, destijds een rustig dorp 
in een landelijke omgeving, waar haar vader een tuinderij had.  Hier bracht ze haar kinderjaren door 
en ontwikkelde ze haar liefde voor de natuur. 
Tijdens haar gymnasiumopleiding maakte ze intensief kennis met de klassieke cultuur en hier 
ontdekte ze haar liefde voor kunst. 
 
Na wat omzwervingen vestigde ze zich definitief in Amsterdam, waar ze zich verder verdiepte in 
kunst in het algemeen (ze volgde workshops in diverse disciplines) en beeldende kunst in het 
bijzonder.  
 
In 1985 is ze afgestudeerd aan de Rietveld Academie  in schilderkunst en vrije grafiek. 
Hierna volgde ze een opleiding tot docent beeldend (KPDB). 
 
Ze trad voor het eerst naar buiten als beeldend kunstenaar met een installatie/performance (solo) 
tijdens ‘Beeldstroom’ in  Aorta  te  Amsterdam. 
 
De eerste jaren na de academie nam ze deel aan performances, waarin ze  vaak samenwerkte met  
kunstenaars uit andere disciplines.  
Het schilderen stond echter, ook in deze jaren, centraal. 
 
Haar werk wordt zowel  in solo- als in groepsexposities veelvuldig geëxposeerd.  Het wordt 
opgenomen in gemeente- bedrijfs- en partculiere collecties in binnen - en buitenland. 
 
Indrukken tijdens reizen opgedaan, o.a. door Afrika en India, gaven een nieuwe impuls aan haar 
werk.  
 
Sinds 2000 treedt ze ook als dichter naar buiten , soms in combinatie met haar beeldend werk. 
In 2002 debuteerde ze met “Aan de oevers van de droom” bij galerie /uitgeverij De Roos van Tudor, 
waarin zowel gedichten als afbeeldingen van haar schilderijen werden opgenomen.  
Ze draagt regelmatig voor op literaire podia en publiceert zowel op websites als op papier.   
In de Turing Nationale Gedichtenwedstrijd (2010) bereikte  haar gedicht ‘monumentje’ de top 10 
(een gedeelde 4e plaats), in 2011 kwam ‘Strand’ in de top 100 en werd ze tweede bij de 
Nieuwegeinse Literatuurprijs.  
Ter gelegenheid van Gedichtendag 2012 werd een door haar ontworpen ansichtkaart , zowel beeld 
als gedicht, uitgereikt in alle filialen van De Openbare Bibliotheek Amsterdam. 
 
Anke Labrie was lid van Beeldende Kunstenaarsvereniging  “De Onafhankelijken”  (1992 -2007) en  is  
vanaf 2003 lid kunstenaar  van “Arti  et Amicitiae”, te Amsterdam. 


