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EXPOSITIE 

RENÉ VÖLKER
De Lego-schilderijen. Eenvoudige werken in heldere kleuren: Lego 
kleuren. René gebruikt de stenen om ‘schetsen’ te maken. De 
steentjes die refereren aan de kindertijd bieden tegenwoordig 
een prachtig kleuren pallet dat uitdaagt en inspireert. Het 
bouwen met de stenen geeft een grote vrijheid én de beperking 
van de beschikbaarheid. Je moet het doen met de stenen die 
je hebt. De abstracte schilderijen ogenschijnlijk eenvoudig 
maar worden complexer als je er langer naar kijkt. Een diepere 
betekenis probeert door de gladde laag heen te breken. De 
zichtbare werkelijkheid is zoals de titels doen vermoeden altijd het 
uitgangspunt voor René. ‘Bos’, ‘Landschap’, ‘Jongen & meisje’. Het 
werk nodigt uit om te blijven kijken en dan ontstaat er een beeld bij 
die kijker, of een gedachte.

VAN 16-11 T/M 20-12 OPENING 16-11 / 15:00
LOCATIE
wijkcentrum pet-paviljoen
blekerstraat 103 
7513 dt enschede
www.kunstbovenhetmaaiveld.nl

OPENING
zondag 16 november / 15:00 door anneke koops

OPENINGSTIJDEN
woensdag t/m zaterdag / 13:00 - 17:00

NATHAN WOUD
In zijn abstracte beelden werkt Nathan vanuit schetsen. 
Daarna begint het experimenteren met het materiaal en de 
compositiemogelijkheden. Tijdens dit proces verandert het beeld 
van kleur, structuur, textuur en vorm. Het gevoel van de schets blijft 
wel overeind. Strakke lijnen en passende ronde vormen bepalen het 
beeld. In zijn metalen schilderijen bewerkt Nathan het oppervlak 
zo dat er een derde dimensie ontstaat die een spanning met de 
omgeving aangaat. Lichtinval, kleur en textuur zijn belangrijke 
bijdrage hiertoe.

Over het PET-paviljoen; Dit paviljoen is een tijdelijk gebouw van 6 bij 30 
meter gerealiseerd en beheert door LOOS.FM Tijdelijke Monumenten, een 
samenwerkingsverband tussen architect Michiel de Wit en beeldend kunstenaar Filip 
Jonker. Het paviljoen informeert over duurzaamheid en milieuproblematiek en is 
voorzienend ten behoeve van de wijk en het wijkpark.

Gelijktijdig aan de expositie in het PET-paviljoen vinden er twee satelliet-exposities 
van René Völker plaats: 
- Klein werk;  Gouden Randje,  Zuiderhagen 21, 7521 GJ Enschede
- Tafels;  JHAB Interieur Styling, Haaksbergerstraat 75, 7513 ER Enschede

NATHAN WOUD EN RENÉ VÖLKER VAN 15 NOVEMBER TOT EN MET 20 DECEMBER EXPOSEREN TWEE 
KUNSTENAARS UIT DE WIJK VELDWIJK/HORSTLANDEN IN HET 
PET-PAVILJOEN. 


