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Restourotie von Mortinus en de bedeloor.
Op 2 moorl wos het Morirhuis waer gevuld mel
enthousioste mensen, wonl die ovond vond de onthulling
plools von een prochtig geresloureed beeld: Morlinus en

de bedeloor.
tlet beeld wos oorgpronkeliik gemookt voor het Conisius
Ziekenhuis, dot doormee hel 25jorig bestoon von de

verpleegslerwereníging Conis wilde opluisteren. Het
werd op 22 mei l95l geplootst in de binnanluin von hel

woegerc gebouw oon de Sint Annoskoot' Morlinus, die

ziin monlral doormidden sniidt en deeh meÍ een bedeloor,
wbs voor hel ziekenhuis het syrbool von chrisieliike
noostenlieÍde.
Toen het becld zo'n lien ioor builran hod gesloon, wos het
er zo dechl oon toe dot men het ten4gbrucht hl Moris
die een nieuw keromirc{r beeld mookfe. De eeÍ51'ê venie

kwom uileindcliik terechÍ in het ouderliik huis von Els
Tervoort in Groesbeek, woor hil in de tuin werd gezef.
Begin december 2008 ging Joop Hemmelder het door

bekiiken, vergezeld door de conrervolor die nog een oud

ortikel hod wooruit bleek dof het hier om de
oorspronkeliike versie ging. Joop mochf het beeld
meenemen en begon onder leiding von Jon Broekho$
mel de restourolie. De badeloor die bii het beeld hoonda

wos verloran gegoon, moor de kunslenoor Cor
Hemmelder, een broer von Joop, mookle een nieuwe
bedeloor zodot de groep weer compleel wos.
De lweede versie, die noor het ziekenhuis wos gegoon,

verhuide in 1992 mee noor het nieuwe gebouw von hel
CWZ en wend in de joren negentig vewongen door de
bronzen venie dia er nog sieeds sloot. Ook dot ir weer
een ffgurolieve, zii hel licht gedileende versie. die biino
net zo mooi is ols de veris von hel mureuml Met donk

oon Joop Hemmelder. leo Ewols, conservolor.

Actie Lionsclub keizer korelstod Niimegen

Noost de succesvol verlopen veiling von, kund en curio:o,
loopt de verkoop von Porlugese wiin nog door tot mei

2010. Sii oonkoop von een doosie
(ó flessen| Portugese wiin {rood. rosé, wit) cd € 49.-,

komt € 2O- ten goede oon hel Joc Morismuseum.
Te bestellen vio e-moil: niimegen'keizorkorelstod@lions.nl
Of teleÍonisch: Oê43825ó35 Jon Willem von der Hogen.
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Atetiermuseur-n Jac Maris
Vríiwi l l iger in dc rchihwcrperl

Adelheid Hosselmon is vonoÍ het ollereerslre begin ols
vriiwilliger betrokken bii het Joc Morismuseum.
Zii is oonwezig tiidens openstellingsuren en geefl
rondleidingen oon groepen bezoekers. Doornoosl is ze
ook ols fotogroÍe octieÍ voor hel museum.
No een cqrrière in hel volwossenen onderwii: te hebben
oÍgesloien, heeÍt zii de fologrofie ols "professionele

hobby" gekozen. Hoor folo's worden in de "Morven

Golleqy" (Borvos| op het schotse eilond lewis
lenloongesleld en ler verkoop oongeboden.
Hieronder een tweefol von hoor foto's. De beide beelden
bevinden zich in onze beeldenfuin.

poÍrrer
'oto: Adell'rekl Hasselman

Von 5 cpril tot I ó mci exposeerl Lydic von Huct, in
het Morismuseum. Von origine Írongoise, woonl zE thons
somên mel hoor nederlondse echfgenooÍ, in Niimegen. Zii
heelt ol vele exposities op hoor noom sfoon, o.o. in
Londen en Poriis. Wie mal hoor werk kennis wil moken,
bezoeke da volgende site: hitp://lvdieyo nhuetJree.fr

La Fomme rouge Exil
Voor de zoncrmqondcn stool een expositie von Anke
Bimie geplond.
En in hcf noioor volgt weer een Mori+expositie met dit
mool ols onderwerp ziln Dcvotionolio.
Voor uitgebreider informolie ovar de exposilies kunl U
l.z.l. ferecht op onze website: http://www.morishuis.nl.

VÍiend wordên?

Wij kulnon uw steun zsor
goed gêbruiken,
Financieel is het vooÍ êên
klgin museum als het onze
(ondanks de stêun van de
gêmeentê Heumsn), nlet
êênvoudlg om het hoofd
boven water te houden,
En toch hêbbên wê de
ambitie om komend jaar
eên catalogus uit te
goven. Ook ziln we op
klêinê schaal gastart met
dê rêstauratlê van êen
aantal sculptuíen,
Naast dê financië16 st6un,
is hel voor het musêum
minstsns zo belangrijk dat
ws in onzs 'vrienden' ook
ochte vertsgenwoordigers
hêbbgn, die hêt
at6ligrmuseum bekendhêid
willen g6vên door srovar
te spreken met vrisndên
on bekenden,
Esn grotsr aantal
bezoekers is van bslang
als ws ons wanden tot
belangruke grote subsidle-
gevers,zoals dê provlncie.
Hoê mêàr vriêndan, das tê
storker we staan ,

U b€nt al vriend vanaf
€ 25,- p.j. (ms€r mag
natuurlijk ook) over te
makon op Rabobank-
reKonrngnummer:;'131 ,66 '1 .248

Atelerrnuseum Jac lvaris, Loostraat 57,05B2BB Heumen.
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