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Beste museumliefhebber,
 
Op zondag 1 februari opent musicus en filosoof Frans Spakman om 15.00 uur de expositie  
Want reizen is ook verdwalen … , met gewaden en andere werken van Yvonne Struys.  
Contrabassist Hardmoed Grefe neemt je tijdens de opening mee op muzikaal avontuur.  
Vanzelfsprekend vindt dit alles plaats onder het genot van een hapje en een drankje.  
Wij nodigen je van harte uit om hierbij aanwezig te zijn. De koffie staat vanaf 14.30 uur gereed. 

Frans schrijver/filmregisseur Philippe Claudel schreef: Want reizen is ook verdwalen, je ontdoen 
van het bekende”.  Dit kan als motto voor de - manier van - werken van Yvonne Struys gelden. 
Voor de kunstenaar is reizen, zowel in de wereld als in de verbeelding, een belangrijk vertrekpunt. 
Onbevangen waarneming én overgeleverde verhalen en mythen van bij voorkeur verre uithoeken 
van de aarde vormen de grondstof voor haar werken. Op diens beurt roept Struys’ kunst weer ei-
gen verhalen, een eigen mythische lading op. Gewaden, zoals kimono’s, kazuifels en strijdhemden 
nemen hierbij een bijzondere plaats in. De tentoonstelling biedt de bezoeker dan ook alle gelegen-
heid om te (ver)dwalen, van IJsland tot Japan, van strijd tot devotie, van het aardse tot het hemel-
se, van enkel kijken tot eigen verhalen. 

Want reizen is ook verdwalen… is nog te zien tot en met 3 mei 2015.  
Meer informatie vind je op onze website. 

Graag tot ziens op 1 februari!

Met vriendelijke groet, 
mede namens Yvonne Struys, bestuur en medewerkers, 
 
Obby Veenstra, directeur MOW
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titel coverbeeld: 
“nu ga ik naar huis,
nu dwaal ik af in de diepten
ze was het kind van de zee”.  
tekst: Jon Kalman


