
wakker
13 maart t/m 10 april u langestraat 56 u www.concordia.nl



Hoe geef je als kunstenaar vorm aan de klanken van een dichter? In hoeverre kan zijn werk 
het jouwe bepalen? In Wakker ervaar je hoe negen kunstenaars één en hetzelfde uitgangs-
punt op uiteenlopende wijze vormgeven. Teksten van Jan Glas vormen hierbij de basis:  
Het resultaat is een bijzondere verzameling schilderijen, foto’s en kleine objecten. In Wakker 
komen poëzie en beeldende kunst samen.

Negen regionale kunstenaars zijn sinds 2013 verbonden in het kunstenaarscollectief Wakker. 
Ze willen wakker schudden en geschud worden, om met een heldere en uitgeslapen blik 
de wereld tegemoet te treden. De gedichten van Jan Glas dienden voor de kunstenaars als 
gespreksstof en inspiratiebron voor het werk in deze expositie.

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.

Een Europese geschiedenis 

Ik kende alleen de zee, het dorp en de landerijen,
de meisjes die met bloemen in hun haar het voorjaar vierden,
volmaakt ondergeschikt aan onze beschaving.

Toen ik eenentwintig was ging ik naar de stad
en ben daar gebleven. De meeuwen
keren elke dag terug naar de zee.
In de stad wordt het voorjaar niet gevierd.

Jan Glas - uit de bundel: als was zij mijn vrouw (uit 2012)

ubezoekadres LANGESTRAAT 56, 7511 HC ENSCHEDE 

uopeningstijden dinsdag t/m vrijdag: 10.00 - 18.00 uur
    donderdag: 10.00 - 21.00 uur

  zaterdag: 10.00 - 17.00 uur 
  zondag: 12.00 - 17.00 uur
  gratis entree [vrije gift]

AGENDA WAKKER 

OPENING  
uzaterdag 12 maart u15.30 uur
(en om 16.30 uur officiële openingshandeling 
door wethouder)

RONDLEIDING TIJDENS DE CULTURELE ZONDAG 
door de kunstenaars
uzondag 3 april 2016  u14.30 uur

ARTIST TALK  
met Danielle Spoelman & Gertie van Nuenen
udonderdag 17 maart 2016 u19.30 uur

u gertie van nuenen

u silke heck-feenstra uhetty van nieuwenhuizen


