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Lichaamstheater in grootformaat

JOHANNES
GRÜTZKE
Grandioos, theatraal en barok,
het oeuvre van de Berlijnse
kunstenaar Johannes Grützke
(1937) kan alleen in grootse
bewoordingen gevangen worden.
Technisch virtuoos schildert hij
extravagante zedenschetsen en
(zelf)portretten. Grützke toont
de mens in al zijn glorieuze gekte.
Met gevoel voor ironie en ook met
compassie. In Duitsland wordt
Grützke inmiddels beschouwd
als de laatst levende der grote
realistische kunstenaars.
Museum MORE toont vijf decennia
schilderkunst van een fenomenale
Einzelgänger.

26 februari t/m 11 juni 2017

D

wars tegen de dominante mode van
de naoorlogse westerse kunstwereld in, begon de Duitser Johannes
Grützke (Berlijn, 1937) in de jaren ’60
als figuratief schilder. Net als – en
misschien nog meer dan – in Nederland werd
de ‘vooruitstrevende’ kunstenaar in Duitsland
geacht stelling te nemen, de barricaden op te
gaan. Grützke weigerde zich echter aan te passen aan de modieuze mores van de artistieke
avant-garde. Voor hem geen abstractie of conceptuele kunst, hij koos voor het eeuwige van
het realisme. “Kunst ist nicht modern, Kunst ist
immer”, volgens Grützke. Als buitenstaander
bleef hij liever beschouwer, zij het van een anarchistisch soort. Grützkes penseel lijkt genadeloos maar is zelden wreed. Zijn dramatische
en burleske lichaamstheater in grootformaat
verraadt mededogen met de mensheid. Zijn

schilderijen zijn bevolkt door naakte vrouwen
en onbeholpen mannen in onmogelijk barokke
poses. Vaak zijn het groepsportretten, een soort
hedendaagse historiestukken, waarin de kunstenaar zelf ook het beeld in wandelt. In deze zedenschetsen lijkt Grützke ironisch commentaar
te leveren op collectieve neurosen, vrouwenpower, groepsdruk en de man als eenzaam maar
kostelijk onwetend wezen.
Grützkes schilderij Darstellung der Freiheit uit
1972 is hiervan een sprekend voorbeeld. In de
klassieke compositie met centrale driehoek
torent een naakte jonge vrouw uit boven twee
aangeklede mannen. De schilder verklapt met
de afbeelding van een derde hand zelfs nog de
aanwezigheid van tenminste een derde man,
buiten beeld. Let ook op het opengevallen
handtasje waarin een strip anticonceptiepillen

Europa erscheint, 1981

Beatrice auf allen Vieren, 2010

‘Wir sind der Zeitgeist und nicht
die Arschlecker des Zeitgeists.’
zit. Als een soort Marianne uit het beroemde
schilderij ‘De vrijheid leidt het volk’ (1830) van
Eugène Delacroix voert zij de seksuele revolutie aan. Een slagveld van een andere orde. De
bloedige Franse barricade is hier een quasi-onschuldig parkbankje. Het wapengekletter en
de rookdampen zijn afwezig, bij Grützke lijkt er
geen vuiltje aan de lucht. De ontblote heldin
lacht en lonkt, maar hoe! De man die ons over
zijn schouder schalks aankijkt, is misschien te
overmoedig. Vergist hij zich in zijn waan? Verblind door de roes van een toekomstig seksueel
paradijs. De (ver)leidster glimlacht immers naar
beneden, richting de mannen. (Of ziet ze neer

op ons, de toeschouwer?) Wie weet stappen de
man en zijn kompanen nietsvermoedend, hand
in hand over de bankrand, zo de afgrond in. Wat
aantrekkelijk leek, kan een fatale sprong blijken.
Daarbij spaart de schilder zichzelf niet. Want de
mannen die lachend hun ondergang tegemoet
gaan, zijn ook een weergave van Grützke zelf.
Zo toont Grützke vaker in zijn oeuvre de mens in
al zijn glorieuze gekte. In zijn vroege werk uit de
jaren ‘60 en ’70 doet hij dat met veel bravoure
en - ondanks zijn ironie - ook met een zekere
luchtigheid. Technisch virtuoos is Grützke verwant aan de 17de -eeuwse Haarlemse manieristen en kijkt hij naar Titiaan en Caravaggio.

Unser Fortschritt ist unaufhörlich, 1973

Maleraffe, 2003
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Darstellung der Freiheit, 1972

Abschied des Matrosen, 2007

Combineer uw
museumbezoek met
een bezoek aan Loetje!
Loetje staat al jaren bekend om de kwali
tatief hoogwaardige ossenhaasbiefstuk,
geserveerd in de eigen jus. Vanuit het hele
land komen mensen naar Loetje om de
lekkerste biefstuk te eten. Sinds april 2016
komt men dan ook graag naar Gorssel in het
oosten van het land.

Het sfeervol ingerichte restaurant is ruim
en laagdrempelig van opzet. Er is tevens
een royaal buitenterras, een grote zaal
voor feesten en partijen, een hotel met tien
kamers en voldoende parkeergelegenheid
direct in de buurt. Een heerlijk weekendje
weg is dus zo gepland!

Loetje is gevestigd in het voormalige De
Roskam-pand, direct naast Museum MORE.
De ligging maakt het ideaal om voor of na
uw museumbezoek nog een bezoek aan
Loetje te brengen. Naast de overheerlijke
ossenhaasbiefstuk serveert Loetje ook vele
andere gerechten. Denk hierbij aan schnitzel,
tonijnbiefstuk, hamburger, maaltijdsalades
en diverse voor- en nagerechten.

Gorssel is centraal gelegen in de
stedendriehoek Zutphen, Apeldoorn en
Deventer. Dit maakt Loetje de ideale
bestemming om een dagje uit of een
weekendje weg op een heerlijk ontspannen
wijze te starten of af te sluiten.

Loetje Gorssel
Hoofdstraat 26
7213 CW Gorssel
0575 -760 199
7 dagen per week geopend
vanaf 10.00 uur.
Keuken open tot 22.30 uur.

Theater der Freundschaft, 1974, Berlinische Galerie

Der Lanzenstich, 1982, Berlinische Galerie

Andere invloeden zijn Otto Dix en Egon Schiele.
Vanaf de jaren ’80 ontwikkelt Grützke zich van
sterk figuratief naar expressief. Zijn mensbeeld
neemt steeds donkerder kleuren aan. Het levert
hem de reputatie van ‘Duitse Lucian Freud’ op.
Freud, met wie hij tegelijk op de Biënnale van
Venetië in 1982 te zien was, kreeg echter internationaal grote erkenning. Grützke bleef een
goed bewaard geheim binnen Duitsland. Pas in
1991 brak de kunstenaar in eigen land door, bij
het voltooien van zijn 32 meter lange panorama
Der Zug der Volksvertreter (een bonte stoet aan
allegorische figuren) in de Frankurter Paulskirche, een nationale gedenkplaats.

www.loetje.com

Graag tot ziens in Gorssel!

In Betrachtung des Gänsekopfes, 2011

Dubbel-Duits

In Museum de Fundatie in Zwolle is nu ook een
overzichtstentoonstelling te zien over Werner Tübke,
de Oost-Duitse tegenhanger van Grützke. Werner
Tübke (1929-2004) was beroemd in de DDR om zijn
Bauernkriegspanorama in Bad Frankenhausen.

Dat deze einzelgänger op den duur een grote
status kon verwerven, ook zonder de zegen van
het artistieke establishment, is te danken aan ‘de
markt’. Lang genegeerd door de grote musea, is
Grützkes werk vooral verzameld door particulieren. Een toonaangevende anonieme Duitse verzamelaar is dan ook een van de royale bruikleen-

gevers voor de tentoonstelling in Museum MORE.
Opvallend is dat deze verzamelaar bij de aankopen voor zijn privécollectie geen onderscheid
maakt tussen werken van bijvoorbeeld A.R. Penck
en Gerhard Richter – van wie hij een van de belangrijkste verzamelaars is - of een Grützke. Dat
veel musea die kunstmatige grens tussen ‘realisme’ en ‘abstractie’ wel handhaven lijkt vreemd en
krampachtig. Kunsthistorisch snobisme van het
verkeerde soort. Dit besef begint voorzichtig door
te dringen. In 2012 kreeg Grützke voor het eerst
een groot eerbetoon, met een oeuvre-overzicht in
het Germanisches National Museum in Neurenberg. Dezelfde stad waar de schilder zijn studenten aan de kunstacademie voorhield: ‘Wir sind der
Zeitgeist und nicht die Arschlecker des Zeitgeists.’
Nu hij 80 jaar wordt in 2017 is de eerste grote
museale solotentoonstelling van Johannes Grützke buiten Duitsland te zien. Der Pinsel hat gesprochen in Museum MORE van 26 februari 2017
t/m 11 juni 2017 www.museummore.nl

MUSEUM MORE

Highlights uit de collectie
van Museum MORE
Jan Mankes (1889–1920) is de kunstgeschiedenis ingegaan als ‘Hollands meest verstilde
schilder’. Mankes stierf jong aan tuberculose, iets dat bijdroeg aan mythevorming. Om
Mankes’ persoon ging de zweem hangen van
een geniale kluizenaar met ‘een afkeer voor
luidruchtigheid’. Vast staat wel, dat Mankes’
ingehouden, zachte maar ook eigenzinnige
werk latere kunstenaars zoals Dick Ket en
Wim Schuhmacher inspireerde. Mankes zelf
werd beïnvloed door kunsttradities van voorgaande generaties. Als jongen liep hij elke
zondag van Delft naar Den Haag om in het
Mauritshuis Holbein, Vermeer en Vlaamse primitieven te bekijken, zo gaat het verhaal. Tot
aan zijn huwelijk met Annie Zernike, de eerste
vrouwelijke dominee in Nederland, woonde
Mankes bij zijn ouders. Zij waren inmiddels
verhuisd naar het Friese platteland. Daar kon
hij opgaan in zijn grote liefde voor de natuur.
Hij schilderde buiten, maakte vogelstudies en

stillevens. Dieren tekende hij net zo vaak ‘tot
hij ze vanbinnen kon dromen’. De uil uit het
beroemde schilderij ‘Grote uil op scherm’ uit
1913 woonde bij de familie Mankes in huis. De
vogel was opgestuurd door de mecenas van
de kunstenaar. Mankes schreef later: “Het is
net een verschijning uit een sprookje, iets koninklijk teers, iets waar je nooit aan zou willen
raken, ja hij is voor mij door die zilveren borst
totaal volmaakt geworden.” Sprookjesachtig
en teer zijn inderdaad rake typeringen voor
Mankes magnifieke oeuvre.

boven: Grote uil op scherm, 1913
geheel links: Bomenrij, 1915
links: Zelfportret, 1915

binnenkort te zien in Kasteel Ruurlo

HET GROOTSTE
MUSEUM VOOR
MODERN REALISME
Precies tussen Deventer en
Zutphen staat het grootste
museum voor Modern
Realisme. Museum MORE is
een initiatief van zakenman
Hans Melchers. Meer dan 200
werken van toonaangevende
Nederlandse realisten van de
afgelopen 100 jaar zijn er te
zien. Van Carel Willink tot Pyke
Koch en van Jan Mankes tot
Charley Toorop.

Ze werden weleens ‘de beschaafde heren
van de goede smaak’ genoemd. Expres een
beetje dubbelop. Maar zoals dat hoort bij
heren (en ook dames) van stand, doorstaat
hun realistische kunst moeiteloos de tand
des tijds. De kunstenaars uit de collectie
van Museum MORE blinken uit in technische perfectie en grote ambachtelijkheid.
Niet gehinderd door modegrillen bouwen
ze vaak voort op een traditie van Hollandse
Meesters, Vlaamse primitieven of Italiaanse Renaissance-kunst. Maar altijd op geheel eigen wijze. Hun werk kan mysterieus
zijn, nietsontziend of juist een blik werpen
op een werkelijkheid die niet van deze wereld lijkt.

van links naar rechts:
Leeuw in interieur I, 1929
Zelfportret, 1936
Het Signaal, 1975

Altijd nieuwe topkunst
Het museum blijft voortdurend zijn collectie
versterken met nieuwe aanwinsten. Zo verwierf
het sinds de opening vorig jaar schilderijen van
ondermeer Carel Willink (1900-1983). Zijn ‘Landschap met zeven beelden’ biedt zicht op twee
prominente rijen sculpturen. Een glimp van een
stad op de achtergrond. En een blauwe lucht,
schijnbaar sereen. Maar de werkelijkheid kan
anders zijn. Willink schilderde het werk in 1941,
de Tweede Wereldoorlog was in volle gang. De
verweerde standbeelden, symbolen van de dreigende ondergang van een oude beschaving, staan
verlaten in grote leegte. Willink schreef later:
“Een zonnig landschap, eertijds symbool voor
pastorale vredigheid, kan een onverdraaglijke
dreiging vormen.”

Stilleven met appel, ca 1945

Pyke Koch (1901-1991) leek door zijn voorkomen meer een aristocraat dan een artiest.
Des te schokkender vond men zijn werk, toen
Koch rond 1930 schijnbaar uit het niets de
kunstwereld veroverde. Koch begon pas laat
met schilderen, na een afgebroken rechtenstudie, en bleek een wonderboy. Een heer van
stand, dat liet hij graag zo, haalde zijn inspiratie uit de Duitse cinema, uit achterbuurtscènes en kermistaferelen. Van verlopen prostituees maakte Koch godinnen uit de goot. Hun
verval zichtbaar, maar niet minder trots. Zijn
portetten zijn indringend, dubbelzinnig, soms
hard. De toeschouwer mag gissen naar Freudiaanse symboliek en de sekse van Kochs helden. Zijn zij vrouwen, mannen of travestieten?

Net als Willink streefde hij technische perfectie na. In Italië bestudeerde hij oude
Renaissance-kunstenaars zoals Piero della
Francesca. Daar ook kreeg hij in de jaren voor
de Tweede Wereldoorlog een gevaarlijke fascinatie voor het fascisme. Hij dreef pas laat
in de oorlog af van deze voorkeur en de ‘foute
reuk’ bleef nog lang om hem heen hangen.
Niettemin heeft het zijn reputatie als groot
kunstenaar niet geschaad. Met slechts 120
schilderijen behoort het oeuvre van Pyke Koch
nog altijd tot de top van het neorealisme en
de 20ste-eeuwse figuratieve kunst. Tijdgenoot,
vriend en dichter Adriaan Roland Holst: “Willink schildert de wereld. Koch schildert het
leven.”

HIGHLIGHTS EIGEN COLLECTIE
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Deventer
nodigt u uit!
dEVENTer!
Deventer is de stad van bijzondere
en culturele evenementen. Een veelzijdig aanbod, voor een groot of klein
publiek.
AGENDATIPS:
woensdag 12 t/m vrijdag 14 april
Matthäus Passion
Bergkerk
www.matthauspassiondeventer.nl
vrijdag 12 mei t/m zondag 27 augustus
Roofkunst
Bergkerk
www.roofkunst.com
woensdag 14 juni t/m
zondag 24 september
IJsselbiënnale
IJsselvallei
www.ijsselbiennale.nl

Deventer: 1250 jaar!
Op slechts 6 km van Museum MORE ligt Deventer,
één van de mooiste en op historisch gebied één
van de interessantste Hanzesteden van ons land,
uniek gelegen aan de rivier de IJssel.
Het centrum van de stad biedt meer dan 500
monumenten, van kerken tot woonhuizen, van
oude straten en pleinen tot een geheel nieuw
monument: het Stadhuis van Deventer.
In 2018 bestaat de stad 1250 jaar, en is daarmee
één van de oudste steden van ons land.
Ervaar de Hanzestad Deventer door één van de
vele stadswandelingen verkrijgbaar bij de VVV
Deventer (Brink 89) of van dinsdag t/m zondag
onder leiding van een stadsgids.
Koek & Boek
Deventer en koek zijn onlos(s)makelijk met elkaar
verbonden. Al meer dan 600 jaar wordt er koek
gebakken in deze stad. In de authentiek ingerichte
koffie- en theeschenkerij van de Deventer Koek
winkel op stadsplein de Brink komt de bekendste
koek van Nederland dagelijks vers uit de oven, laat
het u smaken!
De oudste stadsbibliotheek van West-Europa staat
in Deventer: de Athenaeumbibliotheek. Sinds 1475
is de stad een centrum voor boeken en informatie.

Met recht kan Deventer zich Boekenstad noemen.
Laat u verrassen door de vele antiquariaten en andere boekwinkels. Het hele jaar door zijn er ook tal
van activiteiten in relatie tot het boek, met uiteraard de Deventer Boekenmarkt op de eerste zondag
van augustus en voorafgaand op de zaterdag het
literaire event Het Tuinfeest.
Fun shopping & fine dining
Deventer onderscheidt zich door een opvallend
groot aanbod van unieke winkeltjes, onafhankelijk
en eigenzinnig, en door bijzondere galerieën en
creatieve werkplaatsen. Van vintage kleding tot
trendy mode, van brocante woonaccessoires tot
hip Dutch design: Deventer heeft het!
Bij de VVV Deventer (Brink 89) is een wandelroute
verkrijgbaar langs de meest bijzondere winkeltjes
en galeries van Deventer.
Eten in een levendige historische binnenstad:
Deventer! Met twee centrale stadspleinen omringd
door sfeervolle horecagelegenheden biedt Deventer
meer dan genoeg mogelijkheden om te eten, te
drinken en uit te gaan. Maak ook kennis met het
smaakvol gastheerschap in één van de trendy
koffiebars, uitstekende lunchcafés of gezellige
restaurants, van eenvoudig tot exclusief.

vrijdag 22 juni t/m zondag 29 oktober
Vergezichten in heden en verleden
van Deventer
Museum De Waag
www.museumdewaag.nl

Charley Toorop (1891-1955) nam een uitzonderlijke plaats in binnen de Nederlandse
kunstwereld van voor de Tweede Wereldoorlog. Niet alleen bevocht ze haar eigen plek in
een mannenbolwerk, ook moest ze zich artistiek bewijzen ten opzichte van haar vader, de
beroemde kunstenaar Jan Toorop. Dochter
Toorop ontwikkelde echter een geheel eigen
stijl. Haar werk is niet te koppelen aan een
specifieke stroming of groep. Toorops portretten - ze schilderde het liefst mensen of
mensgroepen - waren harder, scherper en
minder gedetailleerd dan dat van haar neorealistische tijdgenoten. Ze had geroken aan het
internationale expressionisme, was bewonderaar van Van Gogh en schilderde met sociaal-realistische inslag. Haar zwaar-aangezette
lijnen en stevige kleurgebruik zorgen voor een
heftig en spannend effect.

Toorop leefde voor de kunst en ontpopte zich
als een fanatiek netwerker. Kunstenaars die
er toe deden kwamen bij haar over de vloer.
Of ze nu beginnend waren of gevierd, deed
er niet toe. Talent en gedrevenheid was de
enige toelatingseis voor schilders, filmmakers
en schrijvers tot haar entourage. En die bestond niet alleen uit mensen die haar smaak
deelden. Toorop stond bekend om pittige
discussies met haar gasten, die zij ook bleef
voeren door de WC-deur heen. Als gescheiden
moeder van drie kinderen, die zij voornamelijk door anderen liet opvoeden, koos ze een
levensstijl die wenkbrauwen deed optrekken.
Feitelijk leefde ze waarschijnlijk hetzelfde
soort bestaan als haar mannelijke collega’s.

vrijdag 7 t/m zondag 9 juli
Internationaal
buitentheaterfestival
Deventer Op Stelten
Deventer binnenstad en locaties
rondom centrum
www.deventeropstelten.nl

linksboven: Portret van Annetje Fernhout, 1925
midden: Beemster. Bloeiende boom, 1943
rechts: Zelfportret met bontkraag, 1940

Dubbel vrouwenportret,
1937

zondag 5 augustus
Poëziefestival Het Tuinfeest
Stadstuinen rondom Theater
Bouwkunde
www.hettuinfeest.nl

pen. Zijn mensen zijn statige wezens, die de
wereld op afstand houden.Geïnspireerd door
de Italiaanse schilder Giorgio de Chirico,
creëerde Willink desolate straten, pleinen
en parken die Willinks eigen ‘handelsmerk’
werden. Maar hij wilde meer: uitblinken in
precisie en technische perfectie. Hij legde een
enorme ambitie – en geduld – aan de dag. Hij
bestudeerde Oude Meesters die hij bewonderde, zoals Holbein en Vermeer. Rembrandt kon
hem minder bekoren, zijn werk ‘rook te veel
naar zweet en bloed.’

zondag 6 augustus
Deventer Boekenmarkt
Deventer binnenstad en IJsselkade
www.deventerboekenmarkt.nl
zaterdag 16 & zondag 17 december
Dickens Festijn
Bergkwartier Deventer
www.dickensfestijn.nl

Meer informatie
over Deventer:

VVV Deventer
Brink 89 (Penninckshuis)
T 0570-710120
E info@vvvdeventer.nl
I www.deventer.info

boven: De zeppelin, 1933
rechts: Zelfportret met
schedel, 1936

Carel Willink (1900-1983) is nog altijd de
koele grootmeester van het neorealisme. Al
sprak Willink zelf liever van imaginair of fantastisch realisme. Willinks realisme is dan ook
wars van alledaagsheid. Zijn werk is raadselachtig, elegant, voornaam. Vanaf zijn dertigste groeide zijn reputatie als weergaloos
schilder van monumentale, architectonische
decors en onheilspellende luchtlandschap-

Willink hield van koel. Vrouwelijk naakt is bij
hem nooit erotisch maar altijd esthetisch.
Misschien wel intellectueel. Al hielp ‘intellect’
niet bij schilderen, meende hij. “Als je schildert zit je geest in de punt van je penseel.”
Maar Willink had ook humor en is weleens
omschreven als een ‘geamuseerd pessimist’.
Voorvoelde hij met zijn apocalyptische schilderijen uit de ‘bange jaren ‘30’ het uitbreken
van de Tweede Wereldoorlog? Zo lijkt het
bijna. Willink werd na de oorlog met terugwerkende kracht vaak beschouwd als een
soort ziener. Maar de essentie van zijn kunst
had geen politieke of maatschappelijke boodschap: “De kern van mijn werk is een dodelijke verliefdheid op de realiteit.”

ADVERTORIAL

Musea
in de

Achterhoek

Intieme grandeur aan de IJssel
Het gebouw van MORE in Gorssel is een attractie op zich. Het
ontwerp van de beroemde architect Hans van Heeswijk straalt een
intieme grandeur uit en haalde de Top 5 van mooiste architectuur
in NRC Handelsblad. Van Heeswijk was ook verantwoordelijk voor
de verbouwing en aanpassing van de Hermitage Amsterdam, het
Mauritshuis in Den Haag en de nieuwe entree van het Van Gogh
Museum.

ZOMER 2017

Kasteel Ruurlo

Monumentaal decor voor Carel Willink
artist impression Hans van Heeswijk architecten

Naast Museum MORE in
Gorssel, heeft zakenman Hans
Melchers ook het initiatief
genomen om Kasteel Ruurlo
als museumlocatie op te
zetten. Hier zal rond de zomer
van 2017 het monumentale
decor openen voor de grootste
collectie met werken van Carel
Willink (1900-1983).

Al in 1326 is er sprake van een kasteel in de
bossen bij Ruurlo. Het huidige uiterlijk is
van latere datum, maar er zijn nog stukken
middeleeuws muurwerk vinden. De ‘losse’
toren is 17de-eeuws, de rest van het gebouw
grotendeels 16de-eeuws. Vanaf de 15de eeuw
is het kasteel eeuwenlang in handen geweest van de familie Van Heeckeren. Sommigen herkennen het misschien ook nog
als locatie van de populaire Nederlandse
tv-jeugdserie De Zevensprong naar het gelijknamige boek van Tonke Dragt.
Voor de openingsdatum van Kasteel
Ruurlo en meer informatie over Museum
MORE kijk op de website museummore.nl
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Een bezoek aan de Achterhoekse musea inspireert jong en oud. Het
aanbod is divers en verrassend. Geniet van prachtige kunstwerken,
luister naar boeiende verhalen en leer meer over de cultuur en de
geschiedenis van de regio. Kom een dagje cultuursnuiven en sfeer
proeven!
Zet je zintuigen open voor het brede scala
aan musea die de Achterhoek je te bieden heeft. Kunstliefhebbers kunnen hun
hart ophalen bij een bezoek aan één van
de prachtige musea vol toonaangevende
schilder- glas- en beeldhouwkunst van
internationale grootmeesters. Maar ook
voor de cultuurfanaat zijn er verschillende interessante musea over historische
gebeurtenissen, de maakindustrie in de
Achterhoek of oude gewoonten of vervlogen gebruiken uit de streek. En gezien
onze ligging aan de Duitse grens is het
niet vreemd dat er ook musea zijn over de
Tweede Wereldoorlog, het verzet en het
leven langs de grens.
www.musea-achterhoek.nl
Tweehonderd Nederlandse topwerken
Museum MORE in Gorssel is het grootste
museum voor Modern Realisme. Er zijn
ruim tweehonderd Nederlandse top-werken uit de afgelopen eeuw te zien,
van grootmeesters als Carel Willink, Pyke
Koch, Jan Mankes en Charley Toorop. Zij
blinken uit in technische perfectie en grote ambachtelijkheid. Hun werk kan mysterieus zijn, nietsontziend of juist een blik
werpen op een werkelijkheid die niet van
deze wereld lijkt. Het prachtige gebouw
van MORE is ontworpen door Hans van
Heeswijk en is een attractie op zich.
www.museummore.nl
Zutphense schatten en moderne kunst
In het voorjaar van 2017 heropenen de
vernieuwde Musea Zutphen, het Stedelijk
Museum Zutphen en Museum Henriette
Polak. De musea zijn gevestigd in het door
Bierman Henket architecten verbouwde
rijksmonumentale stadspaleis ‘Hof van
Heeckeren’. Geschiedenis, cultuurhistorie,
beeldende kunst en actualiteit komen
samen in de nieuwe huisvesting van de
musea en erfgoedpartner de Archeo
logische dienst. In de middeleeuwse kel-

ders en op de begane grond vertelt het
Stedelijk Museum Zutphen ‘Het verhaal
van Zutphen’ chronologisch en thematisch. Daarbij wordt gebruikgemaakt van
unieke objecten uit de museale, archeologische en archiefcollecties Museum
Henriette Polak, gesitueerd op de eerste
etage, maakt haar naam waar als hét museum voor modern-klassieke schilder- en
beeldhouwkunst in Nederland, met oog
voor nieuw talent.
www.museazutphen.nl
René Lalique, de Da Vinci van de
juwelen en glaskunst
Het Lalique Museum in Doesburg heeft
een internationale collectie kunst uit
de periode van de art nouveau. Ontdek
‘geheime’ details in de juwelen en de
glaskunst. René Lalique werd rond 1900
internationaal gezien als dé ontwerper
van het moderne sieraad. Veel actrices en
operadiva’s pronkten met zijn sieraden,
waarvoor hij nieuwe materialen als vensteremaille en halfedelstenen gebruikte.
Het museum is gevestigd in een tweetal
fraaie Rijksmonumenten in de oude Hanzestad Doesburg en toont een internationale collectie waaronder werken van
Mesdag, Horta en Van de Velde.
www.musee-lalique.nl

Terug naar de middeleeuwen
Huis Bergh in ’s-Heerenberg is een van de
grootste kastelen van Nederland. Met zijn
prachtige uitstraling en laatmiddeleeuwse
kunstcollectie is het een echte toeristische trekpleister. Je ziet er onder andere
vroeg-Italiaanse schilderijen, middeleeuwse handschriften en belangrijke werken uit de Duitse kunst van de zestiende
eeuw. In de middeleeuwse verdedigingstoren is een munten- en wapenkamer.
Maak een wandeling door de oudste tuin
van Nederland, geniet van een lunch op
het terras van het koetshuis of blijf slapen
in een van de verdedigingstorens.
www.huisbergh.nl

Een weekendje weg
Een bezoek aan de musea is heel goed te combineren met een compleet dagje of
weekendje uit in de Achterhoek. Geniet van een prachtige omgeving die uitnodigt
tot het maken van heerlijke fiets- en wandeltochten door het altijd mooie
coulisselandschap. Bezoek de historische stadjes en dorpen met hun gezellige
terrassen en cafés en overnacht in één van de sfeervolle hotels en B&B’s.
Kijk voor de mogelijkheden op www.achterhoek.nl

k.nl
musea-achterhoe

Begin van Piets carrière
Piet Mondriaan (1872-1944) is een van
de belangrijkste vernieuwers van de
schilderkunst. Hij verwierf wereldfaam in Parijs en New York, maar begon zijn schilderscarrière in Winterswijk. Hier ontdekte hij zijn passie voor
schilderen en tekenen en zette hij zijn
eerste stappen op het kunstenaarspad. Sinds 2013 is in het voormalige
woonhuis van de familie Mondriaan
en de naastgelegen panden museum
Villa Mondriaan gevestigd. Het museum stelt vroeg werk van Mondriaan
tentoon. Elk half jaar is er een wisselende tentoonstelling. Ook is er aandacht voor hedendaagse kunst. Elke
vier maanden biedt het museum twee
jonge kunstenaars de mogelijkheid
hun werk in het museum te tonen.
www.villamondriaan.nl
Piano’s met karakter, muziek met
een verhaal
De muziekstad Zutphen, de stad
waar volgens sommige deskundigen
Ludwig van Beethoven geboren zou
zijn, is vanaf zomer 2017 verrijkt met
een nieuw museum. Het achttiende-eeuwse herenhuis ‘De Wildeman’,
gelegen in de sfeervolle binnenstad,
nodigt uit tot een bezoek aan het
Geelvinck MuziekMuseum, waar deze
Beethovenmythe centraal staat. In de
pop-up tentoonstelling voor jong en
oud maak je kennis met drie eeuwen
pianomuziek. De historische klavier
instrumenten – waaronder de oudste,
zijn niet alleen te bewonderen, maar
ook te beluisteren. Ervaar hoe de
piano de wereld heeft veroverd: door
alle generaties heen, van klassiek tot
jazz en pop.
www.geelvinck.nl

Carla Klein, Untitled, 2008

Nu ook te zien
MARLENE DUMAS & CARLA KLEIN
22 januari t/m 30 april 2017

Museum MORE toont in zijn tuinzaal
hedendaagse kunst van topniveau. Werk
van Marlene Dumas (Kaapstad, 1953) en
Carla Klein (Zwolle, 1970) uit de eigen
collectie, is gecompleteerd met werken uit
de collectie ABN AMRO. Beide kunstenaars
starten vanuit eenzelfde uitgangspositie.
Foto’s en ander beeldmateriaal vormen
de basis. Ook zien we bij beiden een
vergelijkbaar kleurenpalet waarin wit, grijs
en blauw de boventoon voeren. Maar waar
bij Dumas de mens centraal staat, kiest
Klein juist voor het desolate landschap.
Hun monumentale werken gaan daardoor
een spannende dialoog aan.

Drie Gratiën, 2009, particuliere collectie

Verwacht
HERMAN GORDIJN

van boven naar beneden:
Naaimachine, 1950,
particuliere collectie
Vieux Rose, 2006-2007
HM Koningin Beatrix, 1982,
Rijksdienst voor Cultureel
Erfgoed

25 juni t/m 1 oktober 2017

Marlene Dumas,
The Cover-up , 1994,

Marlene Dumas, The Show
Must Go On, 1988-91

In 2017 wordt Herman Gordijn
85 jaar. Vandaar dat Museum
MORE in de zomer het stevige
en diverse oeuvre toont van een
van Nederlands meest bijzondere schilders. Ondanks – of
juist dankzij – zijn volledig eigen
stijl en onderwerpen werd Gordijn ook gekozen om een staatsieportret te schilderen van
(toenmalige) koningin Beatrix in
1982 dat in Den Haag hangt bij
de Raad van State.

Hoer met cyclaam II, 1988

DEVENTER
5 MIN.

Dinsdag t/m zondag van
10.00-17.00 uur

GORSSEL

APELDOORN
20 MIN.

Hoofdstraat 28
7213 CW Gorssel
Tel 0575-760 300
www.museummore.nl
Museum MORE accepteert
de Museumkaart met € 3,toeslag.

ZUTPHEN
5 MIN.
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