
uitnodiging
Opening exposities Wakker en The Grace of Maybe bij Concordia

Graag nodigen wij u uit voor de opening van twee exposities bij Concordia. 

Op zaterdag 12 maart wordt de expositie The Grace of Maybe, van het succesvolle kunstenaarsduo V&B, geopend 
door onze programmeur Exposities Petra Boonstra. De cultuurwethouders van Enschede en Hengelo, respectieve-
lijk Jeroen Hatenboer en Lukas Schoonhoven, openen de expositie Wakker van het gelijknamige kunstenaars- 
collectief. 

The Grace of Maybe
The Grace of Maybe van oud-AKI studenten Alex Jacobs en Ellemieke Schoenmaker, alias V&B, is een zoektocht 
naar het mirakel in de kunst. De schilderijen en installaties maken de tongen los en geven commentaar op de 
kunstwereld. Welke kunstenaar breekt door en waarom eigenlijk? En wat is in vredesnaam een goed schilderij? 
Dat resulteert in installaties met levensechte zelfportretten en schilderijen, virtuoos geschilderd in gemeen felle, 
glanzende neonkleuren waarin de kunstenaars zichzelf, de kunstwereld en het verlangen om succesvol te zijn, op 
de hak nemen. Zie voor meer informatie www.vandb.info

Wakker 
Wakker is een kunstenaarscollectief van negen kunstenaars uit Hengelo en Enschede. Ze willen wakker schudden 
en wakker geschud worden, om zo met een heldere en uitgeslapen blik de wereld tegemoet te treden.  
De expositie toont een bijzondere verzameling schilderijen, foto’s en kleine objecten geïnspireerd op de gedichten 
van de Groningse dichter Jan Glas. Hoe geef je als kunstenaar vorm aan de klanken van een dichter? In hoeverre 
kan zijn werk het jouwe bepalen? In Wakker is werk te zien van Danielle Spoelman, Dorothee Kellner, Fiona  
Rijpkema, Gertie van Nuenen, Hetty van Nieuwenhuizen, Monique Leushuis, Nicole van Heeswijk, Silke Heck-
Feenstra en Vera Nievelstein. 

Programma zaterdag 12 maart 
u 15.30 uur: Welkom en opening V&B
u 16.30 uur: Officiële openingshandeling Wakker
Concordia, Langestraat 56 Enschede. Gratis inloop, vrije gift.

De expositie The Grace of Maybe is te zien van 13 maart t/m 24 april 2016.
De expositie Wakker is te zien van 13 maart t/m 10 april 2016.

Agenda The Grace of Maybe
u Rondleiding: zondag 27 maart 15.00 uur door programmeur Exposities Petra Boonstra 

Agenda Wakker 
u Rondleiding op Culturele Zondag: zondag 3 april 14.30 uur door kunstenaars 
u Artist Talk: donderdag 17 maart 19.30 uur met Danielle Spoelman & Gertie van Nuenen
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