CULTURELE RAAD MAASSLUIS
In de maand april exposeert Jacqueline Specken in het Douanehuisje van Maassluis
Eens werden er schepen ‘in- en uitgeklaard’ en werd de Nieuwe Waterweg in de gaten
gehouden vanuit het Douanehuisje op de Govert van Wijnkade 52, Maassluis.
Nu zijn er onder meer maandelijkse exposities. De hele maand april kunt u zowel binnen als
buiten werk zien van Jacqueline Specken.
Jacqueline is al sinds haar jeugd gefascineerd door het verhaal dat kan ontstaan door
combinaties van vorm en kleur. De zo geboren kunstwerken nodigen weer nieuwe
combinaties uit. Haar werk is dan ook eerder een zoektocht dan het uitbeelden van een
bedacht idee.
Dit bracht haar in verschillende uithoeken van de kunst, van groots en meeslepend, zoals haar
zinken beelden van twee meter en meer, tot kleine tere papieren objecten aan de wand.
Jacqueline voelt zich niet gebonden aan vaste materialen of structuur. Blijheid, speelsheid,
kleur en spannende vormen zijn kenmerkend in haar werk.
De serie Parade is een voorbeeld van deze tocht. Vrolijke fantasieën leidden tot deze serie
ontwerpen van vrolijke wezens, soms dartelend in optocht, soms statig vanuit hoogte over het
landschap kijkend. Het zijn veelal sets van twee, drie of vier die een verhaal vertellen. Een
verhaal met ruimte voor eigen invulling door de kijker.
Drie van deze figuren zijn te zien op de kade voor het Douanehuisje en in de tuin van het
Museum Maassluis.
Verder toont Jacqueline in het Douanehuisje haar papierschilderijen ‘magical dreams’. Deze
schilderijen zijn een voorbeeld van werk dat ontstaat in het moment, daarna vastgelegd in
print en lijst. De zoektocht brengt verrassing en zelfs verwondering met zich mee. Magische
dromen komen uit. Zowel de kijker als het moment van kijken is onderdeel van de beleving
van het werk. De uitnodiging is je te laten meeslepen in jouw droomwereld die het werk laat
ontsluiten.
De expositie is op alle zaterdagen en zondagen van april te bezichtigen van 14.00 tot 17.00
uur.
Zie ook www.jacquelinespecken.nl

De Culturele Raad Maassluis stelt namens de gemeente Maassluis het Douanehuisje (Govert
van Wijnkade 52, 3144 AG Maassluis), gratis ter beschikking voor culturele en kunstzinnige
activiteiten. Meer informatie hierover bij Emma de Zanger, 010-5929821,
douanehuisje@crmmaassluis.nl.
------------------------------------------Foto Arie Wapenaar, fotojournalist.
Opmerking Wapenaar:
Bij publicatie zijn er twee voorwaarden: de foto in z’n geheel plaatsen, dus niet
bijsnijden, en zeker niet aan de linkerzijde ivm de schaduwen van de beelden en
naamsvermelding.

