Kunstvereniging
Diepenheim
Veerweg 1
7226 LP Bronkhorst
0575 - 472 550
hetkunstgemaal.nl

11.00 — 17.00 uur
okt t/m april
do t/m zo
mei, jun & sep wo t/m zo
jul, aug
ma t/m zo

Het Kunstgemaal in Bronkhorst toont een regelmatig
wisselend aanbod van hedendaagse kunst en vormgeving.
Op een plek met een geheel eigen karakter: de voormalige
dienstwoning van gemaal Grote Beek bij Bronkhorst.
Het gemaal is een gemeentelijk monument uit 1953. Een
prachtig voorbeeld van het naoorlogse Nieuwe Bouwen,
midden in het schitterende IJssellandschap. Op deze
plek brengen we kunstenaars samen. Niet alleen in
de expositieruimten, maar ook buiten in de groeiende
beeldentuin.
De exposerende kunstenaars werken in verschillende
disciplines van de hedendaagse kunst, zoals video,
fotografie, beelden/installaties, schilderijen, tekeningen,
prints, meubels en vormgeving. Zowel jong afgestudeerd
talent als gerenommeerde kunstenaars wordt een kans
geboden om hun werk te tonen. Wij proberen ons de vraag
te stellen, wat ís kunst? Een object dat bewonderd wordt?
Een constructie om een bepaald doel te realiseren?
Schitterende vormen uit de natuur? Een vaardigheid?
Kunst is autonoom. Het komt voort uit originaliteit,
spontaneïteit, verbeelding, intuïtie, authenticiteit. Uit
de kracht van innerlijke bewogenheid. Kunst kan alleen
ontstaan vanuit een puur persoonlijke reactie op de
wereld om ons heen.
In deze tijd van voortdurende versnelling en toenemend
onbehagen wil Het Kunstgemaal het welbevinden in de
samenleving bevorderen door mensen te inspireren tot
momenten van betekenisgeving. Een verblijf op deze
bijzondere plek, vol schoonheid in verscheidenheid,
verlost ons even van de harde realiteit en brengt spontaan
momenten van bezinning en verbondenheid voort.
De exposities wisselen iedere 9 weken en Het
Kunstgemaal in Bronkhorst is het gehele jaar geopend.

Vlakbij de middeleeuwse stad Deventer wacht
je een culturele verassing. Een adembenemend
gebouw in Gorssel huisvest het grootse museum
voor modern realisme.
Museum MORE is een initiatief van
kunstverzamelaars Hans en Monique Melchers.
Het museum biedt onderdak aan meer dan
200 werken van toonaangevende Nederlandse
realisten van de afgelopen 100 jaar. Van 20steeeuwse grootmeesters tot jong aanstormend
talent. Van Carel Willink tot Pyke Koch en van Erwin
Olaf tot Marlene Dumas. Laat je verbazen door
technische perfectie en origineel realisme!
Naast de eigen rijke collectie zijn er altijd
wisselende grote tentoonstellingen te zien, die het
oneindige spectrum van realistische kunst tonen.

Kasteel Ruurlo

In de bosrijke omgeving van de Achterhoek
ligt het bijzondere Kasteel Ruurlo. De tweede
locatie van Museum MORE. Initiatiefnemers van
Museum MORE, hebben hun Carel Willink-collectie
ondergebracht in dit kasteel. In het vorstelijke
gebouw uit de 14e eeuw, staat het leven en werk
van deze grootmeester centraal. Combineer
topkunst met een wandeling door het prachtige
kasteelpark. Magie, historie en natuurschoon
komen samen in Kasteel Ruurlo.

di t/m zo
11.00 — 17.00 uur

Diepenheim staat bekend als een broedplaats voor de kunsten.
Gelegen in het prachtige Twentse landschap en omringd door
zes historische buitenplaatsen is het een paradijs voor cultuur- en
natuurliefhebbers.
Kunstvereniging Diepenheim ligt in het hart van het ‘stedeke’
Diepenheim. In het opvallende gebouw worden jaarlijks
meerdere tentoonstellingen rond hedendaagse ruimtelijke kunst
georganiseerd. Ook vinden regelmatig kunstenaarsgesprekken,
rondleidingen en educatieve activiteiten plaats.
Drawing Centre Diepenheim is het eerste Nederlandse
centrum voor hedendaagse tekenkunst. Meerdere keren per
jaar presenteert het Drawing Centre een tentoonstelling met
hedendaagse tekeningen. Hier zie je hoe het tekenen zich
ontwikkelt. Naast de exposities worden er ook regelmatig
masterclasses georganiseerd voor kunstenaars.

De Tuinen van Diepenheim wortelen in het Twentse landschap
en in een rijke culturele traditie van havezaten en landgoederen.
Met tuinen ontworpen door kunstenaars en kunst in de openbare
ruimte verrast de Kunstvereniging tuin- en kunstliefhebbers van
dichtbij en ver weg.
Werkplaats Diepenheim is een plek waar beeldend kunstenaars,
musici, acteurs en acrobaten gedurende korte of lange tijd
kunnen werken. De Diepenheimse rust en gastvrijheid zijn
inspirerend en geven de kunstenaars vaak een beslissende
duw in de goede richting. In de Werkplaats is ook een
volledige steendrukkerij ondergebracht.

Hengelosestraat 2-4
7491 BR Delden
074 - 20 200 10
museumnohero.nl

10.00 — 17.00 uur

‘s Gravenhof 4
7201 DN Zutphen
museazutphen.nl

Grotestraat 17
wo t/m zo
7478 AA Diepenheim
11.00 — 17.00 uur (apr t/m okt)
0547 - 352 143
wo t/m zo
kunstvereniging.nl
12.00 — 16.00 uur (nov t/m maa)

Museum
No Hero
Hoofdstraat 28
7213 CW Gorssel
museummore.nl
museummore-kasteelruurlo.nl

Musea
Zutphen

Midden in het oude stadshart van Hanzestad Zutphen
zijn de Musea Zutphen gevestigd. In het stadspaleis
het Hof van Heeckeren vind je twee musea onder
één dak: het Stedelijk Museum Zutphen en Museum
Henriette Polak. Geschiedenis, cultuurhistorie en
beeldende kunst komen hier op verrassende wijze
samen.
Museum Henriette Polak is hét museum voor
modern-klassieke schilder- en beeldhouwkunst van
Nederland. In het museum maak je kennis met het
inspirerende verhaal van mecenas Henriette Polak
en de veelzijdige collectie. Geniet van topstukken van
onder andere Kees Verwey, Charlotte van Pallandt,
Wim Oepts en Arie Schippers. Kom oog in oog te
staan met de vele kunstenaarsportretten waar het
museum bekend om is en ontdek het veelzijdige
spectrum van figuratie in de beeldende kunst.
Bijzonder aan dit museum is het Digitale Depot,
waarin je kunt snuffelen in de omvangrijke collectie
van het museum en je je eigen tentoonstelling
kunt samenstellen. Naast de eigen rijke collectie,
presenteert Museum Henriette Polak het werk en
de ontwikkeling van (hedendaagse) kunstenaars in
inspirerende wisseltentoonstellingen.
Het Stedelijk Museum Zutphen is een cultuurhistorisch museum dat de geschiedenis van Zutphen
en de Achterhoek verzamelt en op originele wijze in
beeld brengt. In dit museum ontdek je het ‘Verhaal
van Zutphen’ aan de hand van bijzondere objecten
waarvan sommigen tot de oudsten van Nederland
behoren. Naast de eigen rijke collectie, besteedt het
Stedelijk Museum Zutphen aandacht aan historische
en actuele onderwerpen, oude meesters en (lokaal)
talent in prikkelende wisseltentoonstellingen.

Kunstenlab
Havenplein 20
7411 ME Deventer
0570 - 611 848
kunstenlab.nl

di t/m zo
13.00 — 17.00 uur

wo t/m zo
11.00 — 17.00 uur

De focus van Museum No Hero ligt op internationale kunst uit vijf
eeuwen en vijf continenten.
Het museum, gevestigd in één van de oudste, historische
gebouwen van Delden, telt negen zalen waar circa 125 kunstwerken te zien zijn: schilderijen, sculpturen, meubelen, glas,
porselein en klokken. Het museum bezit verder een prachtige tuin,
restaurant en shop. Museum No Hero ziet er op het eerste gezicht
uit zoals de meeste kunstmusea, maar is tegelijkertijd een museum
met een missie: bezoekers helpen hun blik te verruimen.
In het najaar van 2019 toont Museum No Hero haute couture van
Yves Saint Laurent die hij ontwierp voor Catherine Deneuve. De
avondjaponnen, pakjes, jassen en jurken van de legendarische
actrice zijn vanaf 8 september te zien, samen met bijzondere
bruiklenen uit onder meer het Rijksmuseum in Amsterdam. In het
nieuwe jaar komt kunst van een andere ster naar No Hero. De No
Hero Foundation verwierf een deel van de privéverzameling van
George Michael (1963-2016). De zanger en songwriter verzamelde
vooral werk van de Young British Artists (jaren '80) en No Hero
toont deze kunstenaars voor het eerst in Nederland.Yves &
Catherine: Une histoire d'amour 7 september 2019-5 januari 2020,
George Michael, Sex, Drugs and Art, vanaf 12 januari 2020.

Kunstenlab organiseert in het dynamische Havenkwartier van
Deventer tentoonstellingen waarin experiment en onderzoek
centraal staan. We bieden kunstenaars een podium om nieuw
werk te ontwikkelen, en het publiek een podium om avontuurlijke
kunst te zien en ervaren. De tentoonstellingen zijn divers met
(interactieve) installaties, videowerk, fotografie, tekeningen
en objecten. Ze lopen uiteen van een totaalervaring met geluid
en beweging tot een tentoonstelling waarin juist verstilling
centraal staat.
Een speciale plek in eigen huis is het Kunstenlab-podium. Hier
kan het publiek genieten van bijzondere theatervoorstellingen,
geluidskunst, documentaire-avonden of de populaire Catch-avond.
Niet alleen het Kunstenlab, maar het hele Havenkwartier is de
moeite waard! Op het 100 jaar oude industrieterrein is en wordt
met de openbare ruimte geëxperimenteerd en is een creatieve
hotspot ontstaan waar bouwen, wonen, evenementen, kunst,
cultuur en horeca samenkomen.

