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KUNST VOOR IEDEREEN
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Kunst is het maken van iets bijzonders. Iets aangenaams 
en interessants om naar te kijken. Een prachtige creatie 
van iets moois. Kunst moet je raken of aan het denken 
zetten. En even doen wegdromen in je eigen gedachtes…

Binnen de Gorsselse Kunstkring (GKK) hebben we de 
ambitie om iedereen op zijn of haar eigen manier in 
contact te laten staan met kunst. We zijn een actieve 
vereniging met een breed ledenbestand, voor jong en oud. 
Met volop energie en activiteit. We zijn er voor jou om jouw 
passie voor kunst samen verder tot bloei te laten komen. 
Maar ook om elkaars passie voor kunst te delen en elkaar 
te inspireren. 

Gedurende het jaar organiseren we interessante lezingen 
over kunst in de breedste zin van het woord. Daarnaast 
zijn er voor leden excursies naar musea, tentoon-
stellingen of interessante gebouwen met rondleiding 
door een deskundige. Bovendien organiseren we 
bijeenkomsten in het GKK-Café voor een goed gesprek 
met een kunstenaar die vertelt over zijn of haar passie. 
Laat je verrassen door alles wat de Gorsselse Kunstkring 
te bieden heeft!

Bezoek voor actuele informatie over onze activiteiten en 
achtergrond van de vereniging onze website 
www.gorsselsekunstkring.nl



Dankzij krachtige combinaties van audio, video en interactie doen 
ontstane taferelen in games - zorgvuldig gearrangeerd door de 
makers - snel denken aan de werken van Caspar David Friedrich 
en Arnold Böcklin. Ook het Amerikaanse luminisme uit de late 19e 
eeuw en het Europese naturalisme in de landschapschilderkunst 
uit die periode lijken belangrijke inspiratiebronnen voor de 
overweldigende landschappen, sfeer en belichting in games.
De game-industrie groeide in vijftig jaar tijd uit tot de grootste 
entertainmentbranche ter wereld; groter dan muziek en film bij 
elkaar. Er is veel gebeurd tussen Pong (1972) en Gouden 
Kalf-winnaar Horizon Zero Dawn (2017). In deze lezing hoor 
je hoe verbeterde interactie en een ongeëvenaard niveau van 
realisme ‘spelletjes’ met simpel schiet- en springwerk transfor-
meerde tot ware arthouse-producties. Dat het medium bij spelers 
zelfs gevoelens als trots en spijt teweeg kan brengen, is uniek. 
Hoe krijgen ontwerpers dit voor elkaar en wie legt de eerste 
(digitale) steen?

De stroming Futurisme heeft een korte, maar hevige bloeitijd 
gehad aan het begin van de twintigste eeuw. De naam is afgeleid 
van het Italiaanse woord Il Futuro, dat de Toekomst betekent. 
Meer dan een stroming in de beeldende kunst is het Futurisme 
een levenshouding die gericht is op de snelheid en dynamiek van 
de moderne tijd. Vandaar dat het futurisme breder is dan beel-
dende kunst; ook toegepaste kunst, muziek en theater maken er 
deel van uit. Het begint allemaal in februari 1909, als de schrijver 
Marinetti een manifest publiceert (eerst in Italië) en vervolgens in 
Parijs in de krant Le Figaro. Deze publicatie trekt de aandacht. 
Een aantal Italiaanse kunstenaars sluit zich aan, zoals Umberto 
Boccioni en Giacomo Balla. Zij verheerlijken lawaai, snelheid, 
techniek, oorlog en dynamiek. Waarom is deze beweging in Italië 
ontstaan? Welke beweegredenen speelden een rol? Hoe groot 
is de invloed geweest? En waar is de kunst van de futuristen te 
zien? Op deze vragen krijgt u antwoord tijdens deze lezing.

Datum: do 20 oktober 2022

Lezing: Kunst in games - 
gearrangeerd realisme
Producer: Merijn De Boer

Datum: do 17 november 2022

Lezing: Futurisme
Kunsthistorica: Monique Hafkamp 

Merijn de Boer (1979) is producer, (gast)
curator en directeur bij stichting Indietopia 
in Groningen. Vanuit zijn organisatie helpt 
hij jonge ontwerpers starten in de creatieve 
industrie. In 2017 produceerde hij voor het 
Noord Nederlands Orkest de concertserie 
‘NNO speelt Games’, dat veel nieuw publiek 
naar de concertzalen trok. Ook deed het lief-
hebbers van klassieke beseffen hoe hoog de 
kwaliteit van orkestrale muziek in games is.

Monique Hafkamp heeft kunstgeschiedenis 
en Italiaans gestudeerd in Nijmegen, Rome 
en Florence. Als bijvakken volgde ze naast 
Italiaans ook Europese geschiedenis. 
Ze begeleidt een deel van het jaar culturele 
reizen, met de nadruk op Italië. Daarnaast 
geeft ze cursussen en lezingen over kunst en 
cultuur. Tijdens haar lezingen laat ze niet 
alleen diverse vormen van kunst zien, maar 
ze plaatst deze ook in een bredere historische 
en culturele context.
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Drs. Anjette van de Ven van Bureau Kunst-
Venster studeerde Nederlandse Taal- en Letter-
kunde en daarna Kunstgeschiedenis. Ze werkte 
bij verschillende kunstorganisaties. Ook gaf zij 
les en deed zij onderzoek in het onderwijs. 
De liefde voor zowel taal en literatuur als 
beeldende kunst geeft een extra cultuurhistori-
sche dimensie aan haar visie op de geschiedenis 
van de kunst en de beleving ervan.

Virginia Wolf en Vanessa Bell worden Victoriaans streng opgevoed 
tot keurige dames, maar koesteren al jong hun eigen dromen. 
Vanessa wil schilderen, Virginia schrijven. Na het overlijden van 
hun ouders kopen ze een huis in de Londense wijk Bloomsbury 
waar schrijvers, denkers en kunstenaars elkaar ontmoeten. In 
Londen en in buitenhuizen zoals Charleston zorgt de groep voor 
vernieuwende opvattingen. De onconventionele levenswijze en de 
seksuele moraal van de intellectuelen is voor veel Engelsen een 
schok. Tot deze omgeving voelen ook de kunstcritici en schilders 
Roger Fry en Clive Bell zich aangetrokken. In deze lezing maakt 
u kennis met de wijze waarop de nadruk op het aangename 
van mooie dingen en menselijke betrekkingen zich vertaalt in 
het werk van Vanessa Bell, Duncan Grant, de inrichting van hun 
kunstenaarshuizen en de producten van de Omega workshops. 
De Bloomsbury kunstenaars maken een kunst van decoratieve, 
zuiverheid, grotendeels verwijderd van de sociale werkelijkheid.
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Datum: ma 23 januari 2023

Lezing: Bloomsbury en de 
doorbraak van de engelse 
avantgarde tussen 1910 en 1930
Kunsthistoricus: Anjette Van De Ven

Datum: do 23 februari 2023

Lezing: Street Art
Kunstenaar: Rosalie de Graaf
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Rosalie de Graaf (1999) is kunstenaar onder de naam 
RoosArt. Zij maakt levensgrote Street Art werken en is 
gespecialiseerd in het maken van (hyper)realistische 
portretten. Dat doet zij in opdracht van gemeentes, grote 
organisaties, bedrijven of particulieren. Rosalie reist de wereld 
over met haar kunst met als doel om in elk land op de wereld 
een schildering te maken. Daarbij geeft zij lezingen, 
workshops en zij organiseert evenementen. In 2022 startte zij 
haar eigen Street Art school in Doesburg. “Er is niks mooiers 
dan je passie met zoveel mogelijk mensen te delen”.

Rosalie de Graaf is op 18-jarige leeftijd gestopt 
met haar studie Geneeskunde om een eigen 
bedrijf te starten in de kunst. Haar passie 
achterna. Nu vier jaar later, is zij uitgegroeid 
tot één van de grootste namen in de wereld van 
street art en graffiti in Nederland. Rosalie heeft 
de award gewonnen voor ‘’Jonge Ondernemer 
van het jaar 2019’’. Ook is zij geëindigd in 
de top 5 van de ‘’Street Art Awards Benelux 
2018’’ en heeft zij de ‘’Bep van de Velden 
Award 2021’’ gewonnen. Dit is een prijs voor 
vrouwelijke ondernemers.



Datum: vr 24 maart 2022

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

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 schilder-
kunst. 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. 

Krzysztof Dobrowolski-Onclin is cum laude afgestu-
deerd in de kunstgeschiedenis en Franse 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. Oprichter 
en eigenaar van ‘Bureau Boeiend’.
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Datum: do 20 april 2023

Lezing: Glas, licht en kleur
Kunstenaar en Glazenier: 
Hermine van der Does

9

Ruim 25 jaar geleden startte Hermine haar eigen glasatelier. 
Zij werkt samen met haar partner Ronald Jonker die technisch 
instrumentmaker is. Samen hebben zij vele uiteenlopende 
projecten in glas gerealiseerd, meestal in opdracht voor parti-
culieren, maar ook voor bedrijven, instellingen, architecten en 
kerken. Hermine laat zich veelal inspireren door de structuren 
uit de natuur, zoals kristallen en moleculen. Ook zoomt zij in 
op het heelal en zijn sterrenstelsels. “Het kleine reflecteert het 
grote en andersom”. 

Aan de hand van beeldmateriaal vertelt Hermine over de 
totstandkoming van werk in opdracht en vrij werk. Zowel de 
inspiratiebronnen als ook de praktische uitvoering komen 
ruimschoots aan bod.

Glaskunstenaar en glazenier, opgeleid aan de 
Staatliche Glasfachschule in Duitsland. Al 25 
jaar vervaardigt Hermine van der Does glasob-
jecten voor binnen en buiten en in opdracht 
ontwerpt ze ook glaswanden, ramen en deuren. 
”Het is mijn specialiteit om voor een specifieke 
locatie of een bijzondere gelegenheid een pas-
send glasontwerp te maken”. 



Onze GKK leden en belangstellenden ontmoeten 
elkaar in de maanden september tot juli bijna elke 
eerste dinsdag van de maand van 16.00 uur tot 
17.30 uur bij het GKK-Café (Eetcafé De Hoek, 
Joppelaan 5 in Gorssel). Het doel is een informeel 
en vrijblijvend samenzijn waar ervaringen met kunst 
en cultuur worden gedeeld. De aanwezigen worden 
getrakteerd op het verhaal van een gast over zijn of 
haar passie. 

De toegang is gratis. Een kleine bijdrage wordt 
gevraagd ter attentie van de kunstenaar(s). 
Consumpties zijn voor eigen rekening net als het 
eten na afloop aan een lange tafel om gezellig 
na te praten.

Wil je kennismaken met de GKK? Stap dan eens 
binnen bij ‘De Hoek’. 

 Meer informatie op 
 www.gorsselsekunstkring.nl, 
 www.gorssel.nl en in de 
 plaatselijke media.

Speciaal voor onze GKK leden 
organiseren we bijna 1 x per maand 
diverse excursies naar musea, tentoon-
stellingen en interessante gebouwen in 
de regio en daarbuiten. We gaan naar 
plekken waar je mogelijk nooit eerder 
bent geweest en zal worden verrast en 
geïnspireerd. Een deskundige rond-
leider neemt je mee in hetgeen te 
bezichtigen is, en begeleidt de groepen 
van 10-20 leden. Deze 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.

Onze leden worden door middel van de 
maandelijkse Berichten van het bestuur 
geïnformeerd over de excursies en 
data. Introducees kunnen alleen mee 
als er plaatsen over zijn. 

In het GKK-caféExcursies
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Lidmaatschap en
contributie

Aanmelden
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. Opzegging kan tot uiterlijk 1 juli.

Een GKK lidmaatschap is inclusief
 1. Per seizoen gratis zes interessante lezingen over kunst in de 
  breedste zin van het woord voor iedereen.
 2. Diverse excursies naar een museum, tentoonstelling of 
  interessant gebouw met een rondleiding door een deskundige. 
  Kosten worden hoofdelijk omgeslagen.
 3. Een informeel en vrijblijvend samenzijn in het GKK-Café waar 
  leden en belangstellenden van september tot juli worden 
  getrakteerd op een verhaal van een gast over zijn of haar passie 
  en ervaringen van kunst en cultuur kunnen delen. De toegang 
  is gratis, een kleine bijdrage wordt gevraagd ter attentie van 
  de kunstenaar(s).
 4. Maandelijkse ontvangen leden bestuurs-berichten per mail, 
  vol cultureel nieuws en uitnodigingen voor een scala aan 
  activiteiten van onze vereniging.

Contributie
De contributie bedraagt € 32,50 per persoon en € 55,00 per paar per 
seizoen (van 1 juli t/m 30 juni). De factuur ontvang je na aanmelding digitaal.

Niet leden
Niet leden zijn van harte welkom bij de maandelijkse lezingen, tenzij anders 
vermeld in de media. Zij betalen € 10,- per lezing. Jongeren onder 18 jaar 
hebben gratis toegang. Daarnaast zijn niet-leden ook van harte welkom in 
het GKK-Café. Geïnspireerd? Wordt dan lid van onze vereniging!
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Ons secretariaat is bereikbaar via 
onderstaande gegevens;

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

De GKK zoekt ondersteuning van 
proactieve leden die helpen bij:
 - de techniek van presentaties
 - het up-to-date houden van de 
  GKK-website
 - als interviewer van kunstenaars 
  in het GKK-Café
 - als begeleider van excursies

Dus aanmelding voor hulpverlening 
wordt erg gewaardeerd!

Dit GKK-jaarprogrammaboekje is tot stand 
gekomen door sponsoring van 
- Eetcafé ‘De Hoek’
- Restaurant Loetje
- Museum MORE
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Contact



Door onze ruime selectie aan zalen zit er altijd een geschikte setting bij!
- personeelsfeest - workshops - vergaderingen - private dining -

Hoofdstraat 26 in Gorssel | www.loetjezalen.nl
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