
Atel ernnuseum Jac Maris

EXPOSITIE "De Mooshcgggen"

Op 
'l juni (2" Pinksterdog) zol Heumens burgemeeslêr

Jon von Zomarcn de opening verrichlen von deze
reizende exposilie. Het proiect omvof een somengoon
von zo'n 32 gouoches (schilderiien mat gedekte
oquorelverf| von beeldend kunstenores Mqdeleine Jonsen
en 34 hoiku's (kerngedichten von drie regels) von
tekstdichter en schriiver Morco von de Plosse.
Noosf de expositie is er ook een boek tot slond gekomen.
Dot is inmiddels ol gebruih bij de leoder von hel
londschopsprogrommo op lv: "Onderweg mel Moorlen
vqn Rossem". De expositie ís l/m 28 juni bii ons te zien.

Dc Wcrc ld  von Mor is  ( l  l

De meesfe mensen die Moris kennen, zullen ziin noom
niel meleen yarbinden mel Cornovol. Toch heefi Moris
zich ook door mee bezig gehouden. In 1955
orgoniseerde hii somen met orchitect Roel Rodenburg de
Nijmaagse cornovolsoptochl en vierde hii ook thuis dit
zuideliik feesl.
Het is woorschiinliik in heÍzelfde ioor dot hii een von de
opme*eliikste werken uil ziin corrière moohe: een forse
monnenkop in brons, woorin een elegonle
ochteroverliggende vrouwenÍiguur is geproiecteerd.
Wein, Weib und Gorong' noemde hii het werk. Hel
brengt de eeuwige belongstelling in beeld von de mon
voor de vrouw, dronk en gezong cn zou dus zo
geihspireerd kunnen zijn door de cornovol. Voor veel
bezoekers von hel museum is het dé onldekking von de
dog. ols ze zien wot die monnenfiguur in ziin hoofd heeft.
Deze bronzen kop roepi herinneringen op oon het ofÍiche
von Freud met de titel "Who/s in q mqn's mind".
Ondonks novroog bii de Freud-museo von Wenen en
Londen konden we niel ochlerholen oÍ dot ofÍiche óf de
kop von Moris ols eerste gemookl is. Volgens hel
Niimoegs Dogblod von 1955 is de kop von Moris in 1955
tentoongesteld in Philodelphio. Door zou die gezien
kunnen ziin door de moker von hel ofÍiche.
Moris heeh verschillende opdrochten te donken oon
orchilect Roel Rodenburg, die een von de groten wos von
de Niimeegse wederopbouw. Op Plein 194,1, in de
Broerslroot en in de Burchlslrool vindt men we*en von
Moris in gebouwen die ziin onlworpen door orchitecl
Rodenburg. En loan de orchitecf 25 ioor in het vok zot
schonk Moris hem een busls von zijn dochtertie Anneke.
dia nog steeds in het bezit is von de geportretteerde.
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de nlaasheggen

lnhoud:

Juni-expositie:
'De Maasheggên'.
Gouaches van
Madeleine Jansen,
haiku's van
Marco van de Plasse
houtsculpturen van
Wim Geurts.

De wereld von Moris (l )

* lVeir, lYeib and Gesarg

Beelden in reslourqlie

Even yoorslellen:
Guus Kuijs,

ColoÍon
Uitgave van
St, ateliermusêum Jac
N/aris
Looistraat 57
658288 tê Heumên
Te l . : 024 -3580151
Beheerder Wm Akkers
Tel.06-53466695
Babobank
131  ,661  ,248

Leo Ewols, conseryolor.
Atelerrfuseunr Jac Ívlaris, Looistraat 57, 658288 loumen

. j . , i " r  r f i : ] l i : f1 ,1 :  l '



Ae iermr,Seurr Jac Varis
Vriend worden?

Wij kunnen uw stêun
zeêr goed gebrujkên.
Financieel is het voor
een klein museum als
het onze, (ondanks
de steun van de
gemeentê 'Hêumon),

niet eenvoudig om
het hoofd boven
wateÍ te houden. En
toch hebben we de
ambit ie om nog dit
jaar een catalogus uit
te geven. Kosten
zo'n kleinê € 25OOO, -
Ook zijn we op kleine
schaal gestart met de
restauÍatie van een
aantal sculpturên,
Naast de Íinanciële
steun, is het voor hêt
museum minstens
zo belangrijk dat we
in onze 'vrienden'

ook echte
vertegenwoordigers
hebben, die het
ateliêrmuseum
bekendheid wil len
geven door erover te
sprsken met vrienden
ên bekenden, Die
am bassadeuÍsfunctie
is têvens van belang
als wij ons voor steun
moeten wenden tot
belangri.jke grote
subsidiegêvêrs, zoals
de provincie.
Hoe meer vrienden,
des te sterker we
staan,

U bent al vriend vanaf
€ 25,- p. j ,  (meer mag
natuurlijk ook) over te
maken op Rabobank-
ÍeKenrngnummer: :
1 3 1  , 6 6 1  . 2 4 8

Bec lden in rer lq urol ie

Op dit momenl bevindt zich een oonfol beelden in
rêsiourolie. O.o. een keromieken sculptuur voorstellende
koningin Wilhelmino- Dit korokferisfioke beeld von de ons
ollen bekende vroegere koningin, zol levens no
reslourolie op oen sokkel worden geplootst, woorno hel
een prominenle ploots kriigt in het museum.

Even voorstel len:

Het Morishuis zou niel kunnen bestoon ols er geen
vriiwilligers woren die zich voor hel voortbestoon von het
museum zouden insponnen. Allemool biizondere mensen

menen wii. Biivooóeeld Guus Kuiir
Guus, von huis uit hoboïst en in ziin werkzome leven
longe tiid veóonden ols docenl oon de muziekschool in
Wiichen, bespeelt nu nog voor ziin plezier de blokfluit.
O.o. in het blokÍluitlrio Fluturos

l.

Links: Guus Kuiis
Als tweede hobby heefi hii longe tiid heÍ londschop in
onze omgeving gelekend.

Hieóoven ziin: "Rietveld met populier te Wiichen".
Sinds enige liid stoekl hii echter nieuwe energie in hel
moken von kunst op de compuler.
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Guus doet regelmofig de bezetting von het museum.
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"Donseres" Ruïnes - Íresco


