
Transito
    Hengelo staat stil, de wereld draait door.
 Hengelo draait door, de wereld staat stil en kijkt toe.

   Stilstand of beweging, zegt de man die in de trein zit.
Voor het publiek dat achter de spoorboom staat (‘Wacht tot het rode licht gedoofd is, er

kan nog een trein komen’) is hoogstens in een flits te zien wat er aan de hand is.

Deze flits willen we 10 dagen vasthouden in de tentoonstelling Transito.
Hoe geef je de dynamiek van stilstaan weer?

Hengelo, 17 december 2014

Beste Hengelose kunstenaar,

Hierboven vind je het thema van de tentoonstelling Transito, die van 28 mei t/m 7 juni 2015 op de vierde 
verdieping van de Telgenflat gehouden zal worden. *

We willen een gevarieerde en kwalitatief goede tentoonstelling maken. Gevarieerd met betrekking tot de 
uitvoering, gebruikte technieken, maar ook met betrekking tot het Hengelose kunstenaarspotentieel.

Je wordt hierbij uitgenodigd om een voorstel / plan / schetsontwerp van jouw bijdrage aan deze 
tentoonstelling in te dienen. Deze bijdrage kan een installatie zijn, maar ook bijvoorbeeld een video, schilderij 
of litho. Alles is mogelijk, binnen de fysieke beperkingen die het gebouw (en zijn gebruikers) ons oplegt. 
Nieuw werk is een voorwaarde.

De inzendingen worden geselecteerd door een commissie bestaande uit Henk Laarakkers (kunsthistoricus / 
oud-adviseur beeldende kunst en vormgeving Kunst & Cultuur Overijssel), Stina van der Ploeg (teammanager 
Cultuur gemeente Kampen) en Henriëtte Tavenier (Stichting Beeldruimte).

Word je geselecteerd, dan is er een materiaalvergoeding van 500 euro beschikbaar.

Bij de tentoonstelling verschijnt een catalogus.

Tot slot alle punten en de voorlopige planning op een rij.
•	Transito staat open voor professionele Hengelose beeldende kunstenaars.
•	Voorstellen	/	plannen	/	schetsen	indienen	tot	9 februari 2015. 

- dit kan per mail: transitohengelo@gmail.com of 
- door de brievenbus: Jan Beerling, Deurningerstraat 154, 7557 HK Hengelo 
- Voorzie alles van naam, adres, telefoonnummer, emailadres. 
- Voeg ook een kort CV bij. 
- Als alles in goede orde is ontvangen, krijg je daar bericht van. 
- Geef duidelijk aan als je het materiaal retour wilt.

•	10	maart:	selectie	bekend.
•	25,	26,	27	mei:	opbouw	/	inrichten	Transito
•	28	mei:	opening
•	4	juni:	presentatie	catalogus
•	7	juni:	finissage
•	8	juni:	afbouw	/	opruimen	Transito

N.b. Geef je emailadres door aan: transitohengelo@gmail.com  
dan kunnen we je op de hoogte houden  
van verdere ontwikkelingen.

Transito Core Team: - Jan Beerling 
- John Brunink 
- Marion Zwerink 
- Ricardo Liong-A-Kong

* Lokatie en periode zijn onder voorbehoud.


