Pier
Feddema
in de lijn
van het Fries
expressionisme

uitnodiging

Museum Dr8888 en de Pier Feddema Stichting nodigen u van harte uit aanwezig
te zijn bij de opening van de overzichtstentoonstelling op zaterdag 4 juli 2015

PIER FEDDEMA, in de lijn van het Fries expressionisme

PROGRAMMA
15.00 uur 	Inloop
15.30 uur
Welkom ds. Eduard Pijlman, voorzitter Pier Feddema Stichting
15.40 uur
Korte inleiding op de tentoonstelling door Paulo Martina,
directeur Museum Dr8888
15.50 uur	Toelichting boek over Pier Feddema door auteur Elske Schotanus
16.00 uur	Opening door kunsthistoricus dhr. Huub Mous
16.15 uur	Lysbeth Brouwer (kleindochter Pier Feddema) reikt eerste exemplaar boek uit 		
aan familie Wielenga, verzamelaars van het eerste uur van Yn ’e line
16.20 uur
Bezichtiging tentoonstelling

4 juli > 20 september 2015
Museumplein 2
9203 DD Drachten
[t] (0512) 51 56 47
www.museumdrachten.nl

openingstijden
di t/m zo 11.00-17.00 uur
feestdagen 11.00-17.00 uur
maandag gesloten

Bereikbaarheid: Museum Drachten ligt in het centrum van Drachten op slechts 2 minuten lopen van bushalte Van Knobelsdorffplein en van de parkeergarage aan hetzelfde plein. Het museum ligt bovendien op steenworp afstand van parkeergarage Raadhuisplein. Gratis parkeren op het Kiriyat Onoplein, achter theater de Lawei (maximaal 3 uren met parkeerkaart).
Openbaar vervoer: vanaf station Heerenveen bus 20 en Q-liner 310, vanaf station Groningen Q-liner 314 en 304, vanaf
station Leeuwarden bus 114, 120 en 121.

ontwerp: studio marcato Meppel, Hilbert Heitmeijer bno

Pier Feddema (Eanjum, 2 juni 1912 – Balk, 18 december 1983) was expressionist
in hart en ziel. Hij maakte deel uit van een kunstenaarsgroep die zich onder de
naam Yn ’e Line manifesteerde als vertegenwoordiger van het naoorlogse Fries
expressionisme. Na de schilders van De Ploeg en naast Gerrit Benner, vertegenwoordigde Yn ’e Line het gezicht van deze stroming in de beeldende kunst van
Friesland.
De tentoonstelling over Pier Feddema is tot stand gekomen in nauwe samenwerking met de Pier Feddema Stichting. Deze stichting beijvert zich om het erfgoed
van deze kunstenaar in kaart te brengen en te behouden.
Bij deze overzichtstentoonstelling is door de Pier Feddema Stichting een boek uitgebracht met een uitgebreide tekst over het leven van Pier Feddema door Elske
Schotanus en een essay over het werk geschreven door Paulo Martina. Het boek
vormt tevens de catalogus van de tentoonstelling.

