Landgoed Anningahof
December 2017

WINTERTENTOONSTELLING
Landgoed Anningahof
Met werken van Cornelius Rogge

Hierbij nodigen wij u uit voor de opening van deze tentoonstelling op zondag 14 januari 2018.
14.30u
14.35u
14.45u
17.00u

Welkomstwoord door Hib Anninga
Opening door drs. Lisette Pelsers, directeur van het Kröller-Müller Museum
Bezichtiging tentoonstelling
Einde bijeenkomst

Ter gelegenheid van de 85e verjaardag van Cornelius Rogge worden vele werken uit zijn oeuvre
tentoongesteld op Landgoed Anningahof. Het is de eerste keer dat hier buiten het gebruikelijke
seizoen om een tentoonstelling is te zien; een experiment, midden in de winter!
Ruim 50 beelden en ca. 60 werken op papier worden in drie
binnenruimten getoond. In de Vechthal kunt u tevens een video
van TV-Oost zien, met opnames uit de tentoonstelling en een
interview met Cornelius Rogge waarin hij zelf een toelichting op
zijn werken geeft.
Diverse musea hebben werken van hem in de collectie
opgenomen. Zijn beelden en tekeningen in het Kröller-Müller
Museum, één van de grootste beeldenparken in Europa, zijn alom
bekend. Op tentoonstellingen in binnen- en buitenland waren en
zijn de soms grote veranderingen van vorm, structuur en karakter
van zijn werken te zien.
Cornelius Rogge volgt nog steeds elke dag zijn weg, zijn traject,
zijn zoektocht en ontwikkelt onderweg beeldend wat vanuit zijn
innerlijk naar boven komt. Zijn werk vraagt tijd en aandacht om de
kracht ervan te ontdekken en te ervaren.
Wij hopen u te mogen ontmoeten tijdens de tentoonstelling en wensen u fijne feestdagen en een
voorspoedig 2018!

U kunt vanaf 13.30 uur parkeren op ons parkeerterrein of, indien deze vol is, ca. 75 meter verderop in het
weiland.
Na de opening is de tentoonstelling te bezichtigen op vrijdag, zaterdag en zondag van 13:00 tot 18:00u,
van vrijdag 19 januari tot en met zondag 4 februari 2018. Tijdens deze tentoonstelling is de entree 3
euro.

