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MUSEUM MORE VOORJAAR 2023 

Vanaf 25 maart is de grote overzichtstentoonstelling Naïef Realisme | Van Rousseau tot 

Grandma Moses te zien in Museum MORE in Gorssel. Met topkunst van onder anderen 

Henri Rousseau, Camille Bombois, André Bauchant, Séraphine Louis, Nikifor, John Kane, 

Horace Pippin, Morris Hirshfield en Grandma Moses. In dit unieke overzicht brengt MORE 

grote en kleine naïef realistische meesters 85 jaar na hun baanbrekende tentoonstelling in 

het Museum of Modern Art in New York weer samen, op Nederlandse bodem. Er komen 

uitzonderlijke bruiklenen uit Europa en de Verenigde Staten, waaronder schilderijen uit de 

collectie van de National Gallery of Art en Smithsonian American Art Museum in 

Washington DC. Vanuit Europa wordt warme medewerking verleend door onder meer 

Museé l’Orangerie in Parijs, de Franse Fondation Dina Vierny en de Duitse Zander 

Collection.  

 

https://email.museummore.nl/ct/m12/k1/CHvwLn6XGGQN3ejRXyKWyc20JQvKK1c3h6WDDnNTEmH1_cLSqU8jBz_XjyovJ9iHwLDIlLu0oYafmpqLT74IuA/6DK73vgrqUMSAfA
https://email.museummore.nl/ct/m12/k1/cMajFi7N2ju0QiseskrIfYXvYmDTt5H3CLTGL3Y-AQmIHA3lw93VIkvlh_ly8Tr7nOxvUnIWJUntJN9ZTKowlQ/6jUYzP4cSBFawpc
https://email.museummore.nl/ct/m12/k1/5jkjER2SWhHh0HEsxh5sg-DBsS0PfEllk9yeDw8KholuP1BAibMRvQXZc22tuvbqI9-202CRXkMhtOX6z4kMEA/eIjXTLP6sT7XxcR
https://email.museummore.nl/ct/m12/k1/iTjjZWxz1cOnnOuudGBHC1uSenziB15zttRcgh5VRNXKCAkw6wCGC6E5biscZRJuIetBFejOX-14wXPZDR62Yg/DIeA8GI9678dcaM
https://email.museummore.nl/ct/m12/k1/-h5WRPUyHOFzgHo1bgPPD2uFmPIfc984ih6lil7RVgsbmylhyKu4cmBxKUxqmVrOfx_1XEP_ZS7SrH-04FUOXA/9Nt8LmzmKhPaVNY


Lees door voor meer informatie en download de eerste beschikbare persbeelden. 

 

MEER DIT VOORJAAR 

Locatie Gorssel Vanaf 19 februari tonen we in Gorssel de fijnzinnige, hyper-realistische 

tekeningen van de jonge Palestijnse kunstenaar Samah Shihadi in haar eerste Europese 

museale tentoonstelling Roots. Speciaal voor Museum MORE creëerde de beroemde 

Palestijnse chef-kok Sami Tamimi een recept geïnspireerd op Shihadi's kunst. Lees 

onder verder. 

 

Locatie Kasteel Ruurlo De tentoonstelling Lynne Leegte | Fantastic Voyage is nu te 

zien. Met ongeveer 50 objecten voert Leegte je mee op een mysterieuze reis, waarbij zij de 

kasteelzalen als totaalinstallatie beschouwt. Lees onder verder. 

 

PERSBEZICHTIGING VRIJDAG 24 MAART 

Twee tentoonstellingen 

11.00 uur Roots | Samah Shihadi in aanwezigheid van Shihadi en Tamimi. 

12.30 uur Lunch 

13.00 uur Naïef realisme | van Rousseau tot Grandma Moses. 

14.30 uur Einde programma 

 

Aanmelden en interviews 

Meld je tijdig vooraf aan ivm grote belangstelling voor beide tentoonstellingen. Er is een 

beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Interviews met artistiek directeur Maite van Dijk en 

conservatoren zijn mogelijk. Evenals gesprekken met Samah Shihadi en Sami Tamimi. 

Dien jouw verzoek zsm in ivm de beperkte tijd die dag. Op donderdag 23 maart krijg je 

bericht of en wanneer jouw interview kan plaats kan vinden. 

 

Perscontact 

Ellen van Slagmaat 06-46839746 

press@museummore.nl 

 

Afbeelding boven: Henri Rousseau, Tropisch bos met apen, 1910, collectie National Gallery of Art, Washington 

DC.  
 

 

https://email.museummore.nl/ct/m12/k1/gdk675eg1gPE9F6e1Q-mBBK8MyFBQT-rZy5SLtDGTNI2JlaQjLJUE8ZfrdN628A8l9WJNW5JfZHy1DffAQmGCA/P6zKZetLsvKdc9J
https://email.museummore.nl/ct/m12/k1/9VVvq0vU-qrcuNtaJkP5gvEqWQK4b6Ag1eZvThZM-Cws49fZkWetpn2luLqDa2EMHaq_x--YoFjTJXuOWlj7HA/JsZqISHKHELtFEE
https://email.museummore.nl/ct/m12/k1/F1MiiQaQlU8Tfv6d0Y6XDJaSwGOw_S3nlu2QpVMA4jQuBcd2EP7QNaddIwlHNOT1ZKAWQEAh8SLC0-SouS2mCw/94jidJPrzEPqdS3
mailto:press@museummore.nl?subject=Pers%20preview%20Naief%20Realisme%20en%20Samah%20Shihadi


 

VERWACHT NAÏEF REALISME 

Naïef realisme | Van Rousseau tot Grandma Moses 

 

Onbevangen, fantasievol en ontroerend eenvoudig. Dat lijkt de onweerstaanbare 

aantrekkingskracht van naïef realisme. Maar onder dit schijnbaar simpele oppervlak schuilt 

een rijk artistiek spectrum. En de ongeschoolde makers ervan stonden aan de wieg van de 

moderne kunst. Museum MORE brengt 80 topschilderijen van grote maar ook onbekende 

naïef realisten uit de Verenigde Staten en Europa samen. Een unieke trans-Atlantische 

ontmoeting van eigenzinnige kunstwerken en meeslepende levensverhalen. Geïnspireerd 

op de baanbrekende tentoonstelling Masters of Popular Painting van het New Yorkse 

Museum of Modern Art, laat Museum MORE na 85 jaar veel kunstenaars van toen weer in 

elkaars gezelschap zien. Met topkunst van autodidacten zoals Henri Rousseau, Camille 

Bombois, André Bauchant, Séraphine Louis, Nikifor, John Kane, Horace Pippin, 

Morris Hirshfield en Grandma Moses. Bekijk de tentoonstelling. 

 

Te zien in Museum MORE in Gorssel van 25 maart t/m 25 juni 2023. 

De tentoonstelling is mede mogelijk gemaakt door het Prins Bernhard Cultuurfonds. 

 

Meld je tijdig aan voor de perspreview op vrijdag 24 maart 13.00 uur in aanwezigheid van 

artistiek directeur Maite van Dijk en conservatoren Marieke Jooren en Sito Rozema 

via press@museummore.nl 

 

https://email.museummore.nl/ct/m12/k1/D6fmQlHKDZZHYfBv5VxaBg9plo_l5l1uNKBDMcnJge55VtqI9IIJ77XfxgS17yP7uuGkNw-rLuEyGznMTqpiDg/eEam4EMAy9wD7UC
mailto:press@museummore.nl?subject=Preview%20vrijdag%2024%20maart
https://email.museummore.nl/ct/m12/k1/bsUrtUUbAodvRTlGgZaQypL6jGdOwOP6Vt-CFhmzTOBCoyJkRdPvM0lCX-UUGhgZOEhjz1NyyIflHx1XA-lVgA/FvWeurAR5w7xIcw


Afbeelding boven: Séraphine Louis, Boeket van bladeren, 1929-30, particuliere collectie, Courtesy Galerie Dina 

Vierny, Paris. 
 

  

 


