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Beste leden,
Sinds 1900 hebben er permanent kunstenaars gewoond in en om Plasmolen/Mook.
Deze hebben hun sporen achtergelaten. Sinds oktober 2009 is Plasmolen als zesde
Nederlandse plaats officieel als nieuw lid opgenomen in EuroArt, de Europese
Federatie van Kunstenaarskolonies.
De activiteitencommissie is er trots op dat ze Rian Janssen bereid hebben gevonden
om over de enige kunstenaarskolonie in Limburg een lezing te verzorgen.
De logeerpartijen van het gezin van de Amsterdamse notaris Cornelis van Mourik in
Plasmolen, waar hij het huis van baron Adriaan van Verschuer op de Jansberg huurde,
vormden de basis voor de latere kunstenaarskolonie. Van Mourik, die sinds 1903
permanent als kunstschilder in Plasmolen gevestigd was, haalde vrienden uit zijn
academietijd in Amsterdam naar Limburg en zo ontstond een in samenstelling
wisselende kunstenaarskolonie om hem heen.
De Stichting Jacques van Mourik heeft onder andere tot doel om werken van
kunstenaars die in het grensgebied van Limburg, Noord-Brabant en Gelderland hebben
gewoond en/of gewerkt, te behouden voor de gemeenschap door aankopen,
schenkingen, legaten en bruiklenen.
Rian woont sinds 1976 in Nijmegen. Heeft daar scheikunde gestudeerd en geeft les
sinds 1983. Eerst in het beroepsonderwijs voor laboratoriumtechniek en sinds 2004 in
het voortgezet onderwijs op het Canisius College in Nijmegen.

Zij heeft, samen met haar man, van hun eerste salaris alle posters die zij hadden
hangen vervangen door “echte” kunst. Zo langzaam maar zeker zijn zij
kunstliefhebbers geworden en brengen zij veel van hun vakanties en vrije tijd door in
musea door heel Europa.
Door hun kunstverzameling zijn zij in contact gekomen met de Stichting Jacques van
Mourik, die zich bezig houdt met het bewaren van de kunst uit de Plasmolense
kunstenaarskolonie en het stimuleren van kunstparticipatie in de regio. Zij leveren
vooral hand en spandiensten bij de activiteiten van de stichting.
Door haar werk als leraar is zij natuurlijk in staat verhalen te vertellen en met haar
interesse in de Plasmolense kunstenaarskolonie zal zij proberen u op deze avond, aan
de hand van een powerpoint-presentatie, te laten kennis maken met de kunstenaars
uit Plasmolen en omgeving van vroeger en nu.
Het belooft weer een interessante avond te worden dus wij zien uw aanwezigheid met
belangstelling tegemoet.

