ATELIERMUSEUM JAC MARIS te HEUMEN
Hierbij hebben we het genoegen u uit te nodigen voor de opening van de
tentoonstelling

Wim van Woerkom, veelzijdig en gedreven
tentoonstelling bij de publicatie van een boek over de kunstenaar

op zaterdag 29 juni 2019 om 15.00 uur

Wim van Woerkom, De Commanderie van Sint-Jan te Nijmegen, part. col.

15.00 Welkomswoord door Leo Ewals, conservator van het museum
15.05 Toelichting door Jehanne van Woerkom, dochter van de kunstenaar
15.10 Overhandiging van het eerste exemplaar van het boek aan Hubert Bruls, burgemeester van Nijmegen
15.15 Muzikaal intermezzo van trio Fluturas, o.l.v. Guus Kuijs
15.30 Openingsdronk

Tentoonstelling tot en met 1 september 2019
Geopend op woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag. Rondleidingen op afspraak.
Ateliermuseum Jac. Maris Looistraat 57 6582BB Heumen Tel.: 024 - 3580151
Website: www.marishuis.nl

Hierbij heb ik het genoegen alle leden van het erfgoedplatform uit te nodigen voor de opening van
onze zomertentoonstelling, op zaterdag 29 juni om 15.00 uur. De tentoonstelling is gewijd aan het
werk van Wim van Woerkom, een van de belangrijkste kunstenaars uit het Nijmegen van de vorige
eeuw. Hij ontwierp de glas-in-loodramen en de kruisweg van de Molenstraatskerk en een serie
ramen voor het stadhuis van Nijmegen, hij portretteerde tal van prominenten uit bestuurlijk en
universitair milieu en legde de wederopbouw van de benedenstad vast in tekening en ets. Van
Woerkom was zeer betrokken bij wat er in zijn tijd gebeurde, een tijd van verzuiling en ontzuiling,
van oorlog, wederopbouw en welvaart. Dat alles weerspiegelt zich in zijn werk.
De tentoonstelling wordt gehouden naar aanleiding van het verschijnen van een rijk
geïllustreerd boek over de kunstenaar, van de hand van ondergetekende. Het eerste exemplaar zal
tijdens de opening worden aangeboden aan de burgemeester van Nijmegen. Het boek is, dankzij
subsidie van onder meer het Prins Bernhard Cultuurfonds, te koop voor slechts 25 euro.

Dr. Leo Ewals
Ateliermuseum Jac Maris in Heumen

