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Grenzen fascineren. Misschien omdat ze veiligheid suggereren. 
Door een scheiding aan te brengen tussen binnen en buiten, 
nacht en dag, water en land, het ongewone en normaliteit. En 
toch, grenzen houden schijnbare tegenpolen samen. 
Zoals de nacht langzaam overgaat in de dag, het water van 
de zee dagelijks de grenzen verlegt tussen eb en vloed, zo zijn 
vele grenzen voortdurend in beweging.

O^^e�_Zl\bg^k^g]^k�]Zg�]^��`k^gs^g��bl�hgs^�g^b`bg`�hf�s^�
voortdurend te trekken. 
Het is alsof we op zoek zijn naar een onbestaande lijn 
bg�]^�hg]^Ûgb^^k[Zk^�sZg]lmkhhd�mnll^g�^[�^g�oeh^]%�nbm�
angst overspoeld te worden. De grenzen die we maken zijn 
denkbeeldig en bij uitstek de grens tussen het bekende en het 
onbekende. 

Met het thema �=^gd[^^e]b`^�`k^gs^g� wil kunstplatform 
Wilford X de grens tussen het vertrouwde en het nieuwe 
verkennen. Tussen wat er is en wat op ons afkomt… 
�=^gd[^^e]b`^�`k^gs^g� is de aanloop naar het volgend 
project van Wilford X : �PZZgsbggb`^�@k^gs^g� dat start met 
^^g�\heehjnbnf�hi��*1�_^[knZkb�+)*0�pZZkbg�oZgnbm�ÛehlhÛl\a^%�
historische, psychiatrische maar vooral vanuit kunstzinnige 
hoek grenzen gesloopt worden. Kunst laat mensen nadenken 
over de grenzen die we telkens opnieuw aanbrengen in ons 
leven en in onze samenleving. 

1. Foto Expo �=^gd[^^e]b`^�`k^gs^g� brengt een selecte 
`kh^i�_hmh`kZ_^g�lZf^g�]b^�a^m�ma^fZ��`k^gs^g��knbf�^g�bg�
volkomen vrijheid interpreteert. Hierbij tonen we graag jong 
talent en talent dat liever in de luwte werkt.

 - Opening op za 26.11.2016  om 16u
 -  Tot eind februari in Wilford X 

Wilfordkaai 10 – 9140 Temse 
www.wilfordx.be 

2. Colloquium �PZZgsbggb`^�@k^gs^g� op za 18.02.2017

 -  Stefaan Baeten, Dirk De Wachter, Rick de Leeuw.  
moderator: Lies Martens 

 -  Peter van het project: Psychiater en schrijver Erik Thys


