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Secretariaat: 
‘Het Noorsche Huis’, 

Molenweg 57, 7213 XD 
Gorssel

tel. 0644 662 885
secretarisgkk@gmail.com 

www.gorsselsekunstkring.nl 

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 
en muziek. Jaarlijks wordt een excursie naar een 
museum of tentoonstelling georganiseerd. 

De lezingen worden gehouden in Residentie de 
Roskam, Hoofdstraat 26 te Gorssel tenzij anders 
vermeld in de media. Aanvang 20.00 uur.

Gorsselse KunstKring
Seizoen 2016 - 2017
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Ontwerp en drukwerkbegeleiding: Paul Buikstra | paulbuikstra.nl
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Het Boeddhisme ontstond rond de 5e eeuw 
voor Christus in India. Na enkele eeuwen 
begon deze religie aan haar verspreiding naar 
onder meer Sri Lanka, Afghanistan, China en 
Japan. Overal waar dit gebeurde, vermengden 
de leer, de rituelen én de kunstvormen zich 
met de al bestaande cultuur. Zo ontstonden 
de unieke hellenistische Gandhara-kunst, de 
prachtige grotschilderingen in de 
Taklamakanwoestijn, de indrukwekkende 
pagodes in Birma en de Borobudur in 
Indonesië. Hans Luiten neemt ons mee langs 
de vele plekken waar het boeddhisme haar 
sporen heeft nagelaten, van India tot Tibet, 
van Thailand tot Oezbekistan.

Tentoonstelling van 23 sept. 2016 – eind jan. 2017 in het 
Tropenmuseum te Amsterdam  www.tropenmuseum.nl 

����������ϐ����ǡ���������������������
Rijksmuseum, leidt ons door de 
fantastische berglandschappen van Hercules 
Segers (1589/90-c.-1640), een van de meest 
eigenzinnige kunstenaars uit de Gouden Eeuw. 
Segers maakte schilderijen en kleurige prenten 
– een tijdgenoot noemde deze ‘gedrukte 
schilderijen’. In zijn eigen tijd werd hij 
bewonderd door collega-kunstenaars. Zo 
bezat Rembrandt acht van zijn werken. Het 
‘moderne’ karakter van zijn kunst en de grote 
zeldzaamheid ervan heeft Segers later onder 
������������������ϐ������������������
mythische status opgeleverd.

Tentoonstelling van 6 okt. 2016 – 8 jan. 2017 in het 
Rijksmuseum te Amsterdam. www.rijksmuseum.nl

maandag 3 oktober 2016
’Boeddha, 
van levensverhaal 
tot inspiratiebron’

donderdag 17 november 2016
Hercules Segers’ 
Wonderland
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H.C. ten Berge, dichter, essayist, prozaschrijver 
en vertaler is te gast. Hij debuteerde in 1964 
met de dichtbundel Poolsneeuw en ontving in 
2006 de P.C. Hooft-prijs voor zijn gehele 
oeuvre. “Mens en taal gaan over de tong. Ze 
worden besproken en sturen het spreken. Voor 
de schrijver is de taal een geestelijke en 
lichamelijke ervaringswereld. De fysieke inslag 
van het scheppende schrijven, het 
handtastelijk modelleren van een tekstlichaam 
������������������ǡ�ϐ��������ǡ������ǡ����������
opzet of stilvalt, wordt niet altijd (h)erkend. Op 
inkt beluste letters zijn in hun complexe 
samenstelling de belichaming van het gedicht

Drs. Walda Bosman-Kok, kunsthistorica, 
viert met de GKK dat 100 jaar geleden 
het Nederlandse tijdschrift De Stijl werd 
opgericht door Theo van Doesburg. De 
Stijl heeft vele ontwerpers en architecten 
beïnvloed en inspireert hedendaagse 
kunstenaars nog steeds. In 2017 is bij tal 
van tentoonstellingen en evenementen 
de erfenis van de kunstenaars van De Stijl 
te zien, waaronder Mondriaan, Rietveld, 
Van der Leck. Topmusea in onder meer 
Den Haag, Leiden, Utrecht, Otterloo 
presenteren De Stijl met werken uit de 
eigen collectie. In de lezing leren we de 
kunstenaars en hun werken uit De Stijl 
(opnieuw) kennen. 

donderdag 12 januari 2017
Een tuin in de winter 
- Tijd, tong, taal & 
de dans van de woorden

en wat gedacht is. Of, zoals ik ergens heb 
geschreven: Geen zinnebeeld meer maar een 
beeld van de zinnen”

maandag 13 februari 2017
100 jaar De Stijl, 
Mondriaan & Dutch 
Design
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Weinig begrippenparen hebben meer impact 
gehad op de Nederlandse naoorlogse 
geschiedenis dan ‘goed’ en ‘fout’. Dr. Claartje 
Wesselink is gastonderzoeker bij het 
Rijksmuseum en docent Cultuurwetenschappen. 
Haar onderzoek richt zich op Nederlandse kunst 
en kunstenaars in en rond de Tweede 
Wereldoorlog. Het gaat over de uiteenlopende 
redenen voor hun politieke houding, over hun 
kunstenaarschap en over hun naoorlogse 
zuivering en de pogingen om hun oude faam te 
herwinnen. Aan de hand van deze na 1945 vaak 
- maar niet altijd - in de vergetelheid geraakte 
kunstenaars wordt duidelijk hoe de waardering 
van kunst verweven is met de collectieve 
herinnering en identiteit van een gemeenschap.

die ons naar de rand van het oneindige leidt en 
er ons soms een blik in gunt…”. Lucy van Dael, 
violist en docent masterclasses, raakte al jong 
geboeid door de barokviool. Het resulteerde in 
een duurzame samenwerking met onder meer 
Gustav Leonhardt, Frans Brüggen en Ton 
Koopman. Lucy van Dael geeft deze avond 
antwoord op een aantal vragen. ‘Waarom 
vonden wij het 50 jaar geleden zo belangrijk 
om onderzoek te doen en terug te keren naar 
de oorspronkelijke klankvoorstelling van 
componisten als Bach, Hayd en Mozart? Wat 
bewoog ons, Frans Brüggen en mij, om het 
Orkest van de 18e Eeuw op te richten? Hoe 
ging dat toen en waar staan we nu?’

maandag 20 maart 2017
GOED FOUT, 
Kunstenaars van de 
Kultuurkamer

woensdag 26 april 2017  
“MUZIEK, die 
wonderschone 
internationale taal…
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Ir. Sanne van der Burgh, architect, begeleidt 
ons bij het bezoek aan een uniek ontwerp, 
de 39 meter hoge Markthal Rotterdam van 
MVRDV architecten. Appartementen, een 
grote versmarkt, horeca, foodwinkels en 
ondergronds parkeren, allemaal onder één 
dak. Dat is nog nergens ter wereld 
vertoond. De binnenkant van de 
boogvormige hal is een 11.000 m2 groot, 
indrukwekkend kunstwerk van Arno 
Coenen. Sanne van der Burgh neemt ons 
deze dag virtueel ook even mee naar het 
nog te bouwen Collectiegebouw van 
Museum Boymans van Beuningen. Het 
eerste geheel openbaar toegankelijke 
kunstdepot is eveneens een ontwerp van 
MVRDV. 

Het bestuur:

* De heer W.J.P. Coops, voorzitter 
tel. 0575-844442

* Mevrouw G.M. Prins, secretaris
tel. 0644 662 884

* Mevrouw E.C.M. August de Meijer, 
penningmeester, tel. 0575-431401

* Mevrouw H.A. Smeenk-de Visser, 
ledenadministratie, tel. 0575-493040

* De heer H.M.Th. Moormann, lid 
tel. 0575-494678

Algemene ledenvergadering 2017: 
maandag 21 augustus 2017

Excursie woensdag 14 juni 2017 
Markthal Rotterdam, 
nieuw architectuuricoon
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Over de Gorsselse 
KunstKring
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De contributie bedraagt € 32,50 per persoon 
en € 55,- per paar per jaar voor 6 lezingen, 
over te maken aan de GKK penningmeester 
voor 1 oktober.

Bankrekening NL44 ABNA 0415515564 t.n.v. 
penningmeester GKK

Aanmelden en opzeggen van het lidmaatschap 
is het hele jaar mogelijk bij 
ledenadmgkk@gmail.com of bij 
secretarisgkk@gmail.com 

Voor elke lezing ontvangen de leden een 
uitnodiging, die bij voorkeur wordt verzonden 
per e-mail.

Niet-leden zijn welkom, tenzij anders vermeld 
in de media. 
Zij betalen € 10,- per avond.

Ondergetekende meldt zich aan als lid

De heer / mevrouw                   
Titel:

Voorletters en achternaam:

Adres:

Telefoon:

E-mailadres:

Datum:   Handtekening:

Ledenadministratie GKK: 
mevrouw Helga Smeenk – de Visser,
tel. 0575-493040  -  ledenadmgkk@gmail.com

Lidmaatschap en 
contributie

Aanmeldingsformulier 
Gorsselse KunstKring
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Aanvangstijd lezingen Gorsselse Kunstkring: 
20.00 uur. Zaal open om 19.30 uur.

De lezingen van de Gorsselse Kunstkring worden 
gehouden in Residentie de Roskam achter 
Restaurant Loetje, Hoofdstraat 26 te Gorssel.

Wilt u samen met GKK (bestuurs)leden bij Loetje 
dineren voorafgaand aan een lezing, dan dient u 
tijdig een reservering maken onder vermelding van 
de GKK.

Tel.  0575-760199 
www.gorssel.loetje.com/reserveren
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