
 

  

Bulletin september 2021  
 

 ‘Kom dichter bij Frida !’ 

Lezing door Birgitte Mommers, dinsdag 14 september 2021  
 

 
 

Frida Kahlo herkent u 
meteen! In haar vele 

zelfportretten beeldt zij 
zichzelf af in de 

kleurrijke, traditionele 
kleding van Mexico, en 
benadrukt ze steevast 

haar zware 
wenkbrauwen en 
gezichtsbeharing. 

 
 

 
Frida Kahlo, Zelfportret met apen (1943)  Frida Kahlo, ‘Diego on my mind’, zelfportret als Tehuana (1943) 
 The Jacques and Natasha Gelman Collection of 20th Century Mexican Art 

 
Toch gaan haar zelfportretten, en ook andere schilderijen, verder dan alleen deze uiterlijke 
kenmerken. Zo verbeeldt zij regelmatig ook de relatie met Diego Rivera, die tot de bekendste 
schilders van Mexico behoort. Met hem deelt zij niet alleen een artistieke passie, maar ook de 
idealen van de Mexicaanse revolutie. Daarnaast speelt de nationale Mexicaanse identiteit in 
cultuur en geschiedenis een belangrijke rol in hun werk.  
 

Op dit moment wordt haar werk en dat van Diego Rivera tentoongesteld in het Cobra 
Museum in Amstelveen t/m 3 oktober a.s.  cobra-museum.nl 
 

Vanaf 8 oktober volgt dan een tentoonstelling in het Drents Museum in Assen, die een ander 
karakter zal hebben.  
 

..Tekst gaat verder op pagina 2 .. 

 
 ____________________________________________________________________________________________  

lezing 19.00 – 20.00 uur óf 20.30 – 21.30 uur, aanmelden verplicht  
Locatie: Scheppingskerk, Van Poelgeestlaan 2, 2352 TD Leiderdorp. Niet-leden betalen 8 euro p.p.  

https://cobra-museum.nl/tentoonstelling/frida-kahlo-diego-rivera-a-love-revolution/


 
Birgitte Mommers zal ingaan op het (liefdes)leven en werk van Frida Kahlo 
en tevens op de tentoonstellingen. 
 

Birgitte Mommers (1976) is kunsthistorica en docente kunstgeschiedenis.  

Zij studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam in de studierichting 

Renaissance en Barok, maar houdt zeer van de breedte van haar vak.  

Daarnaast is zij eigenaresse van Art & Leisure.  artandleisure.nl 

 
 

1. Van het Bestuur  
  

Het nieuwe seizoen  
 

We gaan weer beginnen! En zowaar gelukkig weer in de 

zaal van de Scheppingskerk.  

Nog even twee lezingen van een uur met groepen van 

maximaal 70 bezoekers op 1,5 meter afstand.  

Wij hopen dat we in oktober of november de lezingen 

weer als vanouds kunnen organiseren. 
 

Het is wel nodig dat u zich aanmeldt voor de lezing. U vindt het aanmeldingsformulier onder de 

groene button op onze website. Vul het keuzetijdstip in, uw email-adres en telefoonnummer.   

kunstkringleiderdorp.nl 

PS. Incidenteel kan het zijn dat u na het invullen nog een anti-spam-vraag krijgt om te 

beantwoorden. Dit kunnen wij niet onderdrukken. Het is een controle of het hier geen 

‘spam-robot’ betreft.  
 

Tevens vindt u op de website nadere informatie over de gang van zaken t.a.v. Covid-19, 

onder de button ‘RIVM-update’. 

 

 

2. Komende lezingen  
  

14 september 2021 Birgitte Mommers, ‘Kom dichter bij Frida’ 

 

12 oktober 2021 Odette Breijinck, ‘Angst in de Kunst’ 

 

 9 november 2021 Algemene Ledenvergadering voorafgaand aan de lezing  

 9 november 2021 Yvonne Hilgenkamp, ‘SuperDutch’, hedendaagse architectuur uit Nederland 

 

14 december 2021 Bert Boter, ‘Weihnachtsoratorium van Johann Sebastian Bach’ 

 

11 januari 2022 Frans Henk Hoekstra, ‘Frick-collectie in New York’ 

 

 8 februari 2022 Karin Braamhorst, ‘Iconen’ n.a.v. van haar nieuwe boek over dit onderwerp 

  

https://kunstkringleiderdorp.nl/


3. Voor u gezien en aanraders  
  

Expositie 9 leden van de Kunstkring in Leiderdorps Museum, t/m 31 oktober a.s. 
 

Vanaf 5 september a.s. is het Leiderdorps Museum 

weer geopend en is ook de expositie van kunstwerken 

van 9 leden van onze Kunstkring weer te bezichtigen. 

Op 12 juni jl. werd deze feestelijk geopend. Na een 

korte zomervakantie gaat de expositie door tot en met 

31 oktober a.s.   

Kom eens kijken op een van de openingsuren:  

woensdag 13.30-16.00 uur; zaterdag 10.30-12.30 uur; zondag 14.00-16.00 uur 

Informatie over de tentoonstelling en kunstenaars:  kunstkringleiderdorp.nl 

 

Tentoonstelling Leidse schilder Fer Hakkaart in Museum De Lakenhal  t/m 28 november a.s. 

Fer Hakkaart is een hedendaagse Leidse fijnschilder. Al zo’n zestig jaar 

haalt hij inspiratie uit de binnenstad en observeert hij haar inwoners. Hij 

verbeeldt bij voorkeur gewone mensen, van V&D-klant tot 

snackbarbezoeker. De anonieme personen in zijn portretten stralen vaak 

eenzaamheid uit, of ze zich nu in alledaagse of juist vreemde taferelen 

bevinden. Een nieuwe kleine tentoonstelling in Museum De Lakenhal, 

vanwege zijn 80ste verjaardag, toont zijn realistische werk door de jaren 

heen. Een leuke korte film over de kunstenaar en zijn werk kunt u 

bekijken op  Museum De Lakenhal 
 

Fer Hakkaart, ‘De Draaideur’ (1981) 

 
Tentoonstelling BEELDEN van Lotta Blokker in Museum De Fundatie Zwolle  t/m 5 december 
 

Velen van u kennen haar naam nog. In maart 2017 hebben we 

met ongeveer 50 leden de tentoonstelling van Lotta Blokker 

bezocht in museum Jan Cunen in Oss. De beeldhouwster was daar 

zelf aanwezig en legde uit hoe zij op de ideeën voor haar beelden 

kwam.  

Vanaf 4 oktober a.s. exposeert zij nieuw werk in museum 

De Fundatie. Deze keer geïnspireerd op ‘Wat doe je als je de tijd 

kan laten stilstaan, als je de tijd misschien zelfs kan terugdraaien 

om het naderend onheil af te wenden?’ 
 Lotta Blokker geeft uitleg over haar werk, maart 2017  
 

De tentoonstelling BEELDEN gaat over de Holocaust, Vietnam, hongersnood, 9/11, vluchtelingen. 

Zij gaat over mensen, slachtoffers, machteloosheid, maar ook over de helende kracht van de kunst.  

Museum de Fundatie 
_______________________________________________________________________________________  
Kunstkring Leiderdorp is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nr. 4044 6649  

Secretariaat  info@kunstkringleiderdorp.nl     Tel. 06-24841409     Website kunstkringleiderdorp.nl 

https://kunstkringleiderdorp.nl/
https://www.lakenhal.nl/nl/verhaal/filmportret-fer-hakkaart
https://www.museumdefundatie.nl/nl/lotta-blokker-2/
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