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De Brandweer in Wonderland

KUNST Eerbetoon aan vorig jaar overleden kunstenaar Jan Nelissen bij De Brandweer

De mythe in de kunst. Dat thema stond dit weekend
centraal in de voormalige brandweerkazerne bij het
pop-upevenement Jannel’s Alices, ter nagedachtenis aan
de vorig jaar overleden kunstenaar Jan Nelissen.

door Vikkie Bartholomeus

„S„S oms geloofde ik wel zes
onmogelijke dingen, nog
voor het ontbijt”, zegt de
hartenkoningin in Alice

in Wonderland. Het boek vormde

een grote inspiratiebron voor kun-
stenaar Jan Nelissen (Jannel), die
vorig jaar onverwacht overleed op
71-jarige leeftijd. Dit weekend werd
bij De Brandweer in Maastricht het
evenement Jannel’s Alices gehou-
den, ter nagedachtenis. Met kunst,

lezingen over de mythe in de
kunst, jazz en de dansvoorstelling
Alice van de Opleiding Dans Maas-
tricht. Alles georganiseerd door Ni-
cole Hardy, die jarenlang samen-
werkte met haar voormalige leraar
aan de kunstacademie. Niet weten-
de dat hij zou overlijden, hadden
ze samen vlak ervoor de stichting
4artalways opgericht, om hun cul-
tureel goed ergens veilig te stellen,
ook na hun dood. Hardy: „We had-
den natuurlijk niet voorzien dat hij
vlak daarna ziek werd en binnen
drie weken zou sterven. Maar we

waren wel blij dat alleen de handte-
keningen nog gezet hoefden te wor-
den.” Op de poster voor het evene-
ment is een werk van Jannel te zien
waarin hij Alice heeft getekend als
een figuur uit Japanse manga-
strips. „Hij was heel eclectisch. Hij
vond de gelaagdheid van het ver-
haal heel mooi, dat dingen niet zo
zijn als ze voorgesteld worden.” Of,
om met Jannel te spreken: „Het is
een voorliefde voor het excentrie-
ke, voor de dingen die er niet zijn.”

www.4artalways.nl

Leerlingen van de Opleiding Dans Maastricht dansten de voorstelling ‘Alice’.  foto Loraine Bodewes


