
VERZOENEN MET

BLOEMEN

TENTOONSTELLING WESTFRIES MUSEUM

Indische Pracht 
Deze tentoonstelling zal 18 oktober starten in het 
Westfries Museum in Hoorn, in combinatie met de 
presentatie van het gelijknamige boek ‘Indische 
pracht’. Deze tentoonstelling omvat portretten van 
bloemen die hun oorsprong kennen in Bogor en Bali, 
Indonesië. Hun nazaten worden door mij gefotografeerd 
in Indonesië én in Nederland, destijds in Europa 
terechtgekomen door de reizen van de VOC. De bloemen, 
specerijen en kruiden van de VOC-tijd die in Indonesië 
groeiden, brengen je voor even terug in de tijd.

START CROWDFUNDINGSACTIE OP 2 JUNI

Uitnodiging 
Om de reizende tentoonstelling te kunnen verwezenlijken start ik een crowdfundingsactie op 2 juni met behulp van een 
verkooptentoonstelling van een selectie van de 17e Eeuwse bloemportretten die ook zullen rondreizen. 

U kunt op 2 juni om 15.30 uur kennismaken met een deel van de tentoonstelling ‘Nederlandse bloemen van de Gouden 
Eeuw’ en bent daarom van harte welkom op het atelier van Dennis A-Tjak | Muntstraat 4F | 1621GB in Hoorn. 

De tentoonstelling wordt geopend door het muzikale gezelschap Helianthus uit Rome die 17e Eeuwse muziek ten gehore 
brengt. 

Als u 2 juni aanwezig bent ontvangt u ook een persoonlijke uitnodiging voor de opening in het Westfries Museum op  
18 oktober 2018.

REIZENDE TENTOONSTELLING IN INDONESIË

Nederlandse  
bloemen van de 
Gouden Eeuw 
De tentoonstelling ‘Nederlandse bloemen van de 
Gouden Eeuw’ is een samenstelling van door mij 
gefotografeerde portretten van nazaten van 17e Eeuwse 
bloemen. Deze tentoonstelling, waarvan de primeur in 
het Erasmushuis in Bogor (Indonesië) zal plaatsvinden, 
zal verder door Indonesië reizen, onder andere naar de 
Nederlandse ambassade in Jakarta.

9 mei 2018

Nieuwsbrief: 
Aankondiging van twee parallelle 
tentoonstellingen waarmee ik de schoonheid, 
troost en verzoening van twee culturen wil 
laten zien.
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