
WWW.GORSSELSEKUNSTKRING.NL

2021/2022



Discover 
the largest 

museum 
of Modern 
Realism in 

Europe

museum
for modern
realism

www.museummore.nl

Curious?

Ontdek  
het grootste 

museum 
voor Modern 

Realisme  
in Europa

museum
for modern
realism

www.museummore.nl

Nieuwsgierig? De Vereniging ‘Gorsselse Kunstkring’ - GKK- is in 1950 
opgericht en heeft als doel het bevorderen van kunst in de 
ruimste zin van het woord. Zij tracht dit doel te bereiken 
door het houden van lezingen over kunst en kunsthistorie, 
literatuur, architectuur en muziek. De lezingen worden 
gehouden in Residentie de Roskam, Hoofstraat 26, 
7213 CW te Gorssel. Aanvang 20.00 uur, maar mogelijk 
om 14.00 uur. Dit laatste i.v.m. de onduidelijkheid bij het 
ter perse gaan van dit programmaboekje over de 
beschikbaarheid van de Roskamzaal door de gevolgen 
van corona-maatregelen.

Leden worden van de juiste aanvangstijd schriftelijk op de 
hoogte gebracht, niet-leden kunnen de juiste aanvangstijd 
vinden op onze website.

Over de Gorsselse Kunstkring

Door de jaren heen worden diverse excursies 
georganiseerd naar musea, tentoonstellingen of interes-
sante gebouwen met rondleiding voor kleine groepen. 
Meer informatie op blz.10.

De eerste dinsdag van bijna elke maand bent u welkom 
bij het GKK-Café. Meer informatie op blz.11.

Alle activiteiten zijn onder voorbehoud van mogelijke 
corona-beperkingen. Actuele informatie kunt u vinden 
op onze website.

De Gorsselse Kunstkring doet meer….
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Zonder materie geen kunst, zonder pigment geen kleur, en 
zonder lijm geen verf. Wat is verf?

Het blijft bijzonder dat we door verf, met een groep geselec-
teerde en georganiseerde kleuren, contact kunnen leggen met 
mensen en culturen die honderden of zelfs duizenden jaren 
terug gaan. Mooi om je te realiseren hoe vaak door schilders 
kleurencombinaties gekozen zijn om een verhaal te vertellen, 
en hoeveel paletten er sinds de prehistorie gevuld en weer 
schoongemaakt zijn.

Wat zijn de oudste verven en waarvan werden ze gemaakt. 
Hoe werd er mee gewerkt en wat zijn de verschillen met nu en 
toen? Hoe overleven kleuren en wanneer verdwijnen ze?

Frida Kahlo (1907-1954), wie kent haar niet? De iconische 
kunstenares die na een zwaar ongeluk haar kracht hervond in 
de schilderkunst. De vrouw die ondanks alles zichzelf bleef en 
in haar authenticiteit nog steeds een voorbeeld is voor velen.
We beleven verschillende onderwerpen, waaronder haar 
relatie met de kunstenaar Diego Rivera (tot twee keer toe 
haar echtgenoot), haar kleding die een uitdrukking is van 
haar passie voor de traditionele Mexicaanse cultuur en haar 
politieke visie. Met Frida Kahlo kom je in een andere wereld, 
haar wereld, haar realiteit. Om deze wereld te kunnen begrij-
pen, is het noodzakelijk om af te stappen van het westerse, 
lineaire bewustzijn. Voor sommigen is dat heel makkelijk, voor 
anderen een uitdaging. Hoe dan ook, probeer met een open 
blik te kijken naar alles wat in deze lezing voorbij zal komen, 
en bovenal geniet, want #kunstmaaktgelukkig

Datum: do 21 oktober 2021

Lezing: Verf, het gezicht 
van de kunst
Kleurhistoricus: Monica Rotgans

Datum: do 18 november 2021

Lezing: Viva La Vida
Kunsthistorica: Karin Haanappel

Monica Rotgans (1951) is beeldend kunste-
naar en initiator van het Project7Colours. 
Monica heeft de 7-jarige vakopleiding aan de 
oorspronkelijke Rijksacademie gevolgd, in de 
disciplines schilderkunst, monumentale-, en 
glaskunst. Schilderkunst vormt sinds haar af-
studeren aan de Rijksacademie, de hoofdmoot 
van Monica’s beeldende werk.

Karin studeerde Algemene Letteren aan de 
RUU, en later Kunstgeschiedenis. 
Vervolgens is zij aan de slag gegaan als 
onafhankelijk en zelfstandig kunsthistorica.
Om ook de (vergeten) vrouwelijke kunste-
naars in de reguliere kunstgeschiedenis voor 
het voetlicht te plaatsen, heeft zij zich vanaf 
het begin ingezet als spreekster én schrijfster 
om ook Herstory uit te dragen. 
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Krzysztof Dobrowolski-Onclin is cum laude 
afgestudeerd in de kunstgeschiedenis en Fran-
se letterkunde en heeft aan de universiteiten 
van Amsterdam, Parijs en Krakau gestudeerd. 
Sinds 2006 geeft hij cursussen en lezingen 
over kunstgeschiedenis zonder zich tot een 
specialisme of een onderwerp te beperken.

Als je maar lang genoeg wacht, dan worden zelfs de meest 
banale kiekjes uiteindelijk kunst, stelt Susan Sontag in haar 
standaardwerk ‘Over fotografie’. Zo kan het zijn dat de eerste 
gefixeerde afbeelding uit 1827, nauwelijks nog een foto te 
noemen, in de kunstboeken prijkt, terwijl de voorstelling 
ronduit banaal is: een uiterst vaag uitzicht uit het raam.
Toch werd de nieuwe techniek razend populair toen in 1839 
een toestel op de markt kwam waarmee werktuigelijk 
afbeeldingen gemaakt konden worden. 
Niemand die de vroege fotografie als een kunstvorm op 
zich zag, ze kon hooguit dienen als hulpmiddel van de 
schilderkunst. Wel volgt de vroege fotografie de esthetiek 
van de schilderkunst: portretten, stillevens, landschappen.
U hoort waarom fotografie snel populair werd en hoe het komt 
dat we foto’s van bijvoorbeeld Julia Cameron nu tot autonome 
kunstwerken verheffen. 
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Datum: vr 21 januari 2022

Lezing: Hoe fotografie kunst werd
Kunsthistoricus: Krzysztof 
Dobrowolski-Onclin

Foto: Niels Blekemolen

Datum: ma 21 februari 2022

Lezing: de grote meesters van de 
renaissance, da vinci, michelangelo 
en rafael
Kunsthistorica: Frederike Upmeijer
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De Grote Meesters van de Italiaanse Renaissance, Da Vinci, 
Michelangelo en Rafael. Een aankomende tentoonstelling 
in de Hermitage aan de Amstel zal over Italiaanse Meesters 
gaan. In navolging van de Hollandse Meesters zullen grote 
namen van de Italiaanse kunstgeschiedenis te zien zijn.
De drie grootste namen van de Renaissance kunst zullen 
belicht worden in een lezing van Frederike Upmeijer. Da Vinci 
die vooral een uitvinder, vernieuwer was, Michelangelo als 
Uomo Universalis, naast schilder, ook beeldhouwer, architect 
en dichter en Rafael als geliefde schilder van Hertogelijke 
hoven en het Pauselijke hof.

Frederike Upmeijer studeerde kunstgeschiedenis 
aan de Rijksuniversiteit Groningen en is als freel-
ancer werkzaam voor o.a. de Vrije Academie voor 
Kunsthistorisch Onderwijs, the School of Life en ze 
begeleidt reeds jaren kunst - en cultuurreizen, die 
haar vooral in Europa, op land en ter zee, brengen.



Datum: do 17 maart 2022

Lezing: Kunst uit de wereld van 
de Islam in Nederland
Kunsthistorica: Anissa Foukalne
Kalligrafie, geometrische patronen en moskeeën. Termen die 
vaak worden verbonden aan kunst uit de wereld van de islam. 
Wat betekent het eigenlijk en in hoeverre is het in Nederland 
te vinden?
Tijdens de lezing zal kunsthistorica Anissa Foukalne ingaan 
op wat kunst uit de wereld van de islam inhoudt, waar het in 
Nederland te vinden is en hoe het in Nederland terecht 
is gekomen. Verwijzingen naar kunst en architectuur in 
islamitische landen zullen ook belicht worden, waarbij een 
diversiteit aan onder andere moskeeën, paleizen, tapijten, 
miniaturen en keramiek getoond zullen worden. 
Bereidt u zich voor op een ‘kunsthistorische reis’ door de 
wereld van de islam vanuit Nederland.

Anissa Foukalne is Nederlandse, geboren in Marokko.
Na het gymnasium studeerde zij kunstgeschiedenis aan de 
universiteiten van Granada en Nijmegen.
Bij haar medewerking aan exposities in Nederland draagt 
zij telkens de Islamitische kunst uit.
Zij was gastdocent aan de Academie voor Traditionele 
Kunsten in Casablanca, docent aan de Vrije Academie en 
deed ook onderzoekswerk. Heden verricht zij ook bestuur-
lijke taken, geeft zij zomercursussen, rondleidingen en 
lezingen en publiceert zij over haar vakgebied. Zij beheerst 
zes talen. Ook bij haar hobby’s (dans, leze, reizen, film 
kijken, muziek luisteren) betrekt zij graag haar vakgebied.
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Datum: ma 11 april 2022

Lezing: Jan Sluiters & De modernen.
De collectie Nardinc in Singer Laren
Conservator singer Laren: Anne van Lienden
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In het voorjaar van 2022 opent de nieuwe Nardincvleugel van 
Museum Singer Laren. Deze uitbreiding huisvest de grootse 
schenking van Els Blokker-Verwer: de kunstverzameling van ruim 
120 kunstwerken die zij samen met haar echtgenoot Jaap Blokker 
bijeenbracht. Na decennialang consequent doorverzamelen op de 
basis van de nalatenschap van Anna en William Singer wordt 
Singer Laren met de toevoeging van deze belangrijke schenking 
het museum van het impressionisme en modernisme in Nederland.
De Collectie Nardinc is bijeengebracht vanuit een grote passie voor 
de vernieuwende schilderkunst uit de eerste helft van de 20ste 
eeuw. Het accent ligt sterk op het werk van Jan Sluijters en dat van 
zijn tijdgenoten onder wie Leo Gestel, Kees van Dongen, Théo Van 
Rysselberghe, Jan en Charley Toorop. Ieder van hen gaf een 
eigen invulling aan de modernistische schilderstijlen uit Parijs, van 
pointillisme naar fauvisme en kubisme tot expressionisme. Tot slot 
is ook het interbellumrealisme vertegenwoordigd, met werk van 
Herman Bieling, Dick Ket en Carel Willink.

Anne van Lienden studeerde Kunstgeschiedenis en 
Museologie aan de Universiteit van Amsterdam. 
In 2005 werd zij conservator bij het Frisia Museum 
(later Scheringa Museum voor Realisme) van Dirk 
Scheringa (2005-2009). In 2010 begeleidde zij als 
conservator van de ING Collectie de schenking van 
250 hedendaagse figuratieve kunstwerken aan het 
Drents Museum in Assen. Sinds 2010 werkt zij als con-
servator van Museum Singer Laren mee aan talloze 
tentoonstellingen van internationale moderne kunst.



In de maanden september tot juli ontmoeten GKK-
leden en belangstellenden elkaar bijna elke eerste 
dinsdag van de maand van 17.00 uur tot 19.00 uur 
bij het GKK-Café. De exacte data worden via de 
maandelijkse Berichten van het bestuur aan de leden 
bekend gemaakt. 

Het doel is een informeel en vrijblijvend samenzijn 
waar ervaringen met kunst en cultuur worden 
gedeeld en de aanwezigen worden getrakteerd op 
een verhaal van een gast over zijn of haar passie. 
Een kleine bijdrage wordt gevraagd ter attentie 
van de spreker.

De toegang is gratis. Consumpties zijn voor eigen 
rekening net als het eten na afloop aan een lange 
tafel om gezellig na te praten.

Adres: Eetcafé De Hoek, Joppelaan 5 in Gorssel.

 Bovenstaande is afhankelijk
 van de mogelijk geldende 
 corona-beperkingen.

De GKK organiseert naast de lezin-
gen diverse excursies naar musea, 
tentoonstellingen en interessante 
gebouwen + rondleiding in de regio en 
daarbuiten voor telkens 10 à 15 leden. 
De excursies worden omlijst met koffie 
en lekkers en een lunch waar men 
wel of niet gebruik van kan maken. 
Reizen met het openbaar vervoer is 
gebruikelijk.

Deze excursies worden kostendekkend 
door de deelnemende leden betaald. 
Onze leden worden door de GKK door 
middel van de maandelijkse Berichten 
van het bestuur geïnformeerd over de 
excursie door middel van een bijlage.
Introducees kunnen mee als er 
plaatsen over zijn.

In het GKKcafeExcursies
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Lidmaatschap en
contributie

De contributie bedraagt € 32,50 per persoon en
€ 55,- per paar per seizoen. U ontvangt daarvoor 
een factuur.

Aanmelden voor het lidmaatschap is het gehele jaar 
mogelijk via de website www.gorsselsekunstkring.nl.
Aanmeldingen in de loop van het seizoen worden 
pro rata gefactureerd.

Voor elke lezing ontvangen leden de maandelijkse 
bestuursberichten per mail, vol cultureel nieuws en 
uitnodigingen voor een scala aan activiteiten van 
onze vereniging.

Niet leden zijn van harte welkom op de maande-
lijkse lezingen, tenzij anders vermeld in de media. 
Niet leden betalen € 10,- per lezing, voor leden 
zijn de lezingen natuurlijk gratis.
Jongeren onder 18 jaar gratis toegang.
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Wolter Coops, voorzitter
Tel: 06 20 24 13 15

Juliëtte Horn, secretaris
Tel: 06 14 64 67 94
e-mail: info@gorsselsekunstkring.nl

Henk Nutbey, penningmeester
Tel: 06 12 71 12 27

Esther de Kam, organisatie lezingen
Tel: 06 46 00 01 26

Ben Damhuis, organisatie excursies 
en GKK-Café
Tel: 06 53 96 27 95

Naast het bestuur zijn werkgroepen actief 
ter ondersteuning van het bestuur.
Zo zijn er leden die assisteren o.a.
 - bij de techniek van presentaties en het 
  up-to-date houden van de GKK-website
 - als interviewer van sprekers in het 
  GKK-Café
 - als begeleider van excursies
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Het Bestuur



JOPPELAAN 5 • GORSSEL • TEL 0575 492263

WWW.EETCAFE-DEHOEK.NL

Goede lunch of

KOPJE
KOFFIE

U VINDT ONS IN HARTJE 
GORSSEL! JOPPELAAN 5, 

WWW.EETCAFE-DEHOEK.NL
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