
Graag nodigen wij u uit voor de specta culaire 
tentoonstelling Na het Paradijs met teke ningen 
en schilderijen van Sam Drukker en beelden  
van Laura Eckert. 

Sam Drukker heeft behoorlijk uitgepakt met  
een serie monumentale werken. Om deze goed 
tot hun recht te laten komen is ervoor gekozen 
de tentoonstelling op twee locaties te laten 
plaats  vinden. Op het vertrouwde adres van 
Galerie Mokum, Oudezijds Voorburwal 334, 
hangen tekeningen en werk op papier van  
Sam Drukker. Schilderijen van Drukker en de 
beelden van Laura Eckert vindt u 400 meter 
verderop, op Bethaniënstraat 39. 

Anders dan u gewend bent is de opening  
op zondag en wel op zondag 15 oktober van  
16–19 uur. Vanwege de twee locaties zijn er  
ook twee openingsmomenten. Sam Drukker 
neemt om 17 uur in Galerie Mokum het woord 
om uitleg te geven bij de tentoonstelling.  
Om 18 uur wordt de tentoon stelling geopend  
op Bethaniënstraat 39 door Guus van den Hout, 
curator en initiatief nemer tot de Biënnale Kunst 
in de Heilige Driehoek. U bent van harte welkom 
op beide locaties! 

Tekeningen en werk op papier: Oudezijds Voorburgwal 334, Amsterdam
Beelden en schilderijen: Bethaniënstraat 39, Amsterdam

Rutger Brandt

okummGalerie
Oudezijds Voorburgwal 334

1012 gm Amsterdam

www.galeriemokum.com

020 624 39 58

telefoon buiten openingstijden 06 51 54 99 96

geopend: donderdag tot en met zondag

van 12 – 17 uur en op afspraak

Galerie Mokum is met verschillende kunstenaars vertegenwoordigd op 
PAN Amster dam (RAI Parkhal) van 19 - 26 november. Stand 90. 
Ontvang van ons kaarten voor een bezoek aan Mokum op de PAN! 
Tijdens de beurs is de galerie gesloten. We zijn bereikbaar op  
06 51 54 99 96 en 06 19 2 570 77

Sam Drukker  –  Studie man met koffer, 2017,  
gewassen inkt op papier, 50 ∞ 33 cm

Sam Drukker & Laura Eckert
Na het Paradijs

15 oktober tot en met 12 november 2017

okummGalerie

Sam Drukker  –  Roeiers met blauwe golf, 2017, olieverf op doek, 90 ∞ 125 cm



Laura Eckert –  Her, 2017, eiken, parket, 180 ∞ 140 ∞ 30 cm

Laura Eckert –  NN27, 2017, kersenhout, vloerdelen, schuim en pigment, 50 ∞ 60 ∞ 40 cm

Tijdens de opening wordt een bibliofiele uitgave gepresenteerd waarin werk van Sam Drukker 
– geschilderde en getekende schedels – wordt omlijst met gedichten. De met de hand gezette en 

gedrukte exemplaren zijn genummerd en bevatten een originele litho (24 ∞ 24 cm) die  
Sam Drukker speciaal voor deze uitgave heeft gemaakt. 


