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Beste allemaal,
Terugblikkend op de lezing over Frida Kahlo kunnen we gezien de reacties die wij kregen,
concluderen dat velen van jullie ervan genoten hebben. Monique Hafkamp hield een boeiend en
informatief verhaal over deze bijzondere kunstenares. Ze startte met de geschiedenis en de
cultuur van Mexico, die beiden zo belangrijk zijn om het werk van Frida te begrijpen. Daarnaast
liet Monique horen en zien dat ook de dramatische gebeurtenissen in het leven van Kahlo een
grote rol spelen in de symboliek van haar schilderijen en tekeningen.
Lezing 28 oktober
In de volgende lezing zal opnieuw het leven en het werk van een bijzondere kunstenares
worden belicht: Charlotte Salomon. Kunsthistorica Marian van Caspel zal deze lezing
verzorgen.
Charlotte, een jonge Joodse vrouw, verlaat in 1938 noodgedwongen haar geboortestad Berlijn.
Zij verblijft aan de Côte d'Azur bij haar grootouders, die Berlijn al eerder ontvlucht zijn. Hier
werkt zij aan een ongelooflijk kunstwerk: zij schildert, schrijft en tekent “Leven? of Theater? “
Het is een omvangrijk beeldverhaal over haar leven in honderden gouaches.
Praktische informatie
De lezing vindt plaats in de theaterzaal van ‘t Berflo.
Aanvang: 19.30 uur. Inloop vanaf 19.00 uur
Adres:
Apolloplein 1
7552 VG Hengelo
Er is voldoende parkeergelegenheid.
Als dit je eerste bezoek aan de kunstkring is ligt de vriendenpas voor het seizoen 2021 - 2022
voor je klaar.
QR-code en ID
Bij de ingang zal de QR-code gescand worden. Houd daarnaast ook je legitimatie bij de hand
(voor meer informatie zie de site van de Rijksoverheid).
Van harte welkom op 28 oktober!
Met hartelijke groet,
Anne-Marie Biemans
Marianne Tegelaers
Elly Zwienenberg

Tips
Zoals de meesten van jullie gewend zijn geven we in onze nieuwsbrieven vaak een aantal tips.
Delden: Museum No Hero
“ Vietnam, het gedroomde paradijs”
Deze tentoonstelling duurt tot en met 3 april 2022
Enschede, Rijksmuseum Twente
“Artemisia, Vrouw & Macht”
De tentoonstelling duurt tot en met 23 januari 2022
Ootmarsum - Dinkelland
“Elephant Parade Twente”
Een route langs 70 kunstzinnige olifanten in o.a. Ootmarsum, Losser, Oldenzaal, Tubbergen en
Enschede”
Nog tot en met 31 oktober 2021
www.ootmarsum-dinkelland.nl
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Zero-beweging - Armando - Die Leiter
Impressionisme - Pierre-Auguste Renoir - Le dejeurner des Canotiers
Neoclassisisme - Jacob Otten Husly - Gemeentehuis Groningen
Informele Kunst - Jean Dubuffet- Site inhabited by objects
Naïeve schilderkunst - Henri Rousseau - De maaltijd van de leeuw
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Kubisme – Pablo Picasso- Two characters
Urban Art – Banksy- Maid
Nieuwe Wilden - Helmut Middendorf - Der Sänger
Surrealisme – Salvador Dali - The persistence of memory
Traditionalisme - Ad van der Steur- Museum Boijmans van Beuningen

