
Alle dromen komen uit - of niet? 
Duitse kunstenaar Wayne Horse bouwt expositie op in bijzijn van publiek 

 
Op vrijdag 4 september start de Duitse kunstenaar Wayne Horse, alias van Willehad Eilers, met de publieke opbouw van zijn 

expositie May all your dreams come true bij kunstruimte Concordia in Enschede. De kunstenaar, met roots in de graffiti, zal voor 

de installatie verschillende disciplines en media met elkaar verbinden zoals video, houten stellages, schilderijen en typografisch 

werk. De officiële opening vindt een week later plaats, op vrijdag 11 september. 

 

De opbouw is dus vrij toegankelijk voor geïnteresseerden. Het maakproces is daarmee van heel dichtbij te zien. Ook gaat Wayne 

Horse graag in gesprek over zijn werk en wat de bezoekers zien. De kunstenaar realiseert zijn site-specific werk in de glazen 

expositieruimte grenzend aan de Richtersgang. Het wordt dus niet enkel aangeboden als eindresultaat, omdat het maakproces 

vierentwintig uur per dag van buitenaf zichtbaar is. 

 

In de expositie May all your dreams come true legt Wayne Horse zich thematisch toe op het concept van de maakbaarheid van de 

maatschappij. Hij schrijft: “Onze samenleving is geobsedeerd door het idee om je droom waar te maken en je droomleven te leven. 

In May all your dreams come true zal ik me bezighouden met succes-coaching, all-inclusive vakanties, religieuze cultussen, 

beroepsreligie, sociale media, de werkelijke verlangens van beroemdheden en de ballast die daarbij komt kijken.” 

Petra Boonstra, programmeur beeldende kunst bij Concordia, vertelt: “Willehad laat ons de wereld anders zien. Hij observeert en 

verbaast zich en maakt ons deelgenoot van die verbazing. Met zijn werken laat hij zien hoe het ook kan: Make your dreams come 

true, maar niet op Instagram.”  

 

Niet-elitaire taal 

Met dit project willen Concordia en Waynehorse laten zien dat beeldende kunst en het leven van alle dag helemaal niet ver van 

elkaar af (hoeven) staan. Met humor benadert Wayne Horse de populaire cultuur en schotelt hij ons scènes voor die – uit hun 

verband getrokken-, een heel nieuw inzicht bieden in de gepolijste weergave van het dagelijks leven. De expressieve beeldtaal is 

toegankelijk en spreekt een niet-elitaire taal. Het alledaagse is zowel een inspiratiebron als dat wat hij bevraagt in zijn werk. 

Daarmee laat het werk beeldend en thematisch zien hoe makkelijk je je als toeschouwer kan verbinden met kunst.  

 

Over Concordia 

In haar exposities wil Concordia samen met de kunstenaars en de bezoekers kunst ontdekken. Dit door kunstenaars een open 

podium te geven en door maatschappelijke thema’s aan te kaarten. De focus ligt daarbij op Nederlandse en Duitse kunstenaars die 

experimenteren met verschillende disciplines en een kritische blik hebben. Bij alle projecten is ruimte voor de eigen interpretatie en 

voor nieuwe ideeën over kunst. Met een randprogramma van artist talks, rondleidingen, lezingen en workshops maakt Concordia de 

thema’s uit de lopende expo onderwerp van gesprek en worden de kunstenaar en de bezoeker met elkaar in contact gebracht. 

 

Praktische informatie 

De kick-off van de opbouw is op vrijdag 4 september om 16.30 uur aan de Langestraat 15 in Enschede, onder het genot van een 

drankje. De officiële opening is een week later, op vrijdag 11 september om 16.30 uur. 

 

Gratis entree (PWYW) – de expositie is van dinsdag t/m zondag te bezoeken, tot en met zondag 22 november. 

Meer informatie: www.concordia.nl 
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