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WAT DOET KUNST IN ZICHT?
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis
over beeldende kunst en archeologie om de ontwikkeling van artistieke
belangstelling bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe
organiseert de stichting kursussen en lezingen waarin zowel historische
als aktuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst en ar
cheologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende
tentoonstellingen.

INFORMATIE OVER DE KURSUSSEN

Alle kursussen worden gegeven door deskundige docenten, voor het
merendeel kunsthistorici en archeologen. Bij iedere kursus ontvangt de
kursist schriftelijke informatie. De kursussen worden geïllustreerd met
dia’s. Een apart onderdeel binnen het programma van Kunst in Zicht
vormen de vakantiekursussen. In twee avonden krijgt u veel te horen
over populaire vakantiebestemmingen. Naast kunsthistorische informatie
worden ook praktische toeristische tips gegeven.
INSCHRIJVING

Inschrijving voor kursussen kan op twee manieren geschieden:
* door storting van het verschuldigde kursusgeld onder vermelding van
het kursusnummer op gironr. 4970581 t.n.v. Stichting Kunst in Zicht,
Groningen tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de kursus of
* door aanmelding en betaling bij Athena’s boekhandel, Oude Kijk in ’t
Jatstraat 42, Groningen tot 5 dagen voor aanvang van de kursus.
KURSUSVOORWAARDEN
Bij onvoldoende deelname gaat een kursus niet door. Kursisten krijgen
hiervan bericht in de week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds
betaalde kursusgeld wordt uiteraard teruggestort. Afzeggen door kursisten
kan tot 21 dagen voor aanvang van de kursus. Het reeds betaalde
kursusgeld wordt dan terugbetaald onder aftrek van ƒ 25.— admini
stratiekosten. In alle andere gevallen wordt geen restitutie verleend.
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PLAATS VAN DE KURSUSSEN
Forma Aktua:
Athena’s Boekhandel:

Nieuwe Ebbingestraat 129, Groningen
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42, Groningen

KORTINGEN
Donateurs, houders van een PAS 65 *, CJP-ers en studenten ontvangen een
korting van 10 % op de vermelde kursusgelden.

DONATEURS
Wilt u de aktiviteiten van de Stichting Kunst in Zicht steunen, dan kunt
u donateur worden door minimaal ƒ 15.— per kursusjaar over te maken op
postbanknummer 4970581 t.n.v. de Stichting Kunst in Zicht, Groningen
onder vermelding van "donateur KIZ”. Donateurs krijgen korting op de
kursussen en worden op de hoogte gehouden van de aktiviteiten van de
Stichting.
LEZINGEN
De Stichting Kunst in Zicht doet meer. Naast kursussen organiseert
Kunst in Zicht lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. In ons
bestand staan vele namen van specialisten op zeer diverse terreinen.
Tegen gunstige voorwaarden komen wij naar u toe om op uw personeelsof verenigingsavond een kunsthistorische of archeologische lezing of
kursus te geven. Eveneens bestaat de mogelijkheid een lezing of kursus
uit ons aanbod bij u thuis te laten verzorgen. Dit kan in alle plaatsen in
de noordelijke regio.

NADERE INFORMATIE
Voor nadere inlichtingen over alle aktiviteiten van Kunst in Zicht kunt
U ons bereiken via Postbus 1181, 9701 BD Groningen of bij
Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 in Groningen.

Wijzigingen in het programma voorbehouden.
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OVERZICHT VAN DE KURSUSSEN VOORJAAR 1989

nr.11 di 10,17 jan

Groningen

archeologie

nr.12 di 24,31 jan

Groningen

stadsplanning

nr.13 wo 18,25 jan

Toscane

vakantiekursus

nr.14 ma 16,23,30 jan

De jaren *20

beeldende kunst

nr.15 ma 13,20,27 feb

7000 jaar

archeologie

nr.16 di 14,21,25 feb

Art Nouveau

architektuur

nr.17 woe 15,22 feb

Armando

beeldende kunst

nr.18 ma 6,13,20 mrt

(O)verleden leven archeologie

nr.19 di 7,14,21 mrt

Carel Visser

beeldende kunst

nr.20 woe 8,15,22 mrt

Egypte

archeologie

nr.21 ma 3,10,17,24 apr

De Ploeg

beeldende kunst

nr.22 di 4,11 apr

Griekenland

vakantiekursus

nr.23 woe 12,19 apr

Hongarije

vakantiekursus

nr.24 di 18,25 apr

Turkije

vakantiekursus

nr.25 ma 8, di 9 mei

Malewitsj

beeldende kunst

nr.26 ma 22,29 mei 5,12 jun Impressionisme

beeldende kunst

nr.27 di 23,30 mei

beeldende kunst

Beeldenparken
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kursus 11

OPGRAVINGEN IN DE STAD GRONINGEN

data: di 10, 17 jan
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: J. Schoneveld
plaats: Forma Aktua
Stadsarcheologie lijkt een nieuw verschijnsel. Sinds enkele jaren is men
tot de ontdekking gekomen dat de centra van de Nederlandse steden een
rijk bodemarchief bevatten.
Hoewel Groningen zelf geen stadsarcheoloog heeft aangesteld, heeft
er veel archeologisch onderzoek plaats gevonden. Reeds in 1928 onder
zocht Prof. A.E.van Giffen de bouwput van de tegenwoordige boekhandel
Schotten aan de Grote Markt. In de jaren erna wist hij door talrijke
kleine waarnemingen veel te weten te komen over het oude Groningen. Zo
stelde hij de loop van de oude wallen en muren vast en onderzocht de
dwangburchten rond de stad.
In het voorjaar van 1987 vond opnieuw een opmerkelijke archeolo
gische opgraving in Groningen plaats. Door de sloop van het oude
politiebureau aan het Martinikerkhof kon een onderzoek ingesteld worden
naar de oudste bewoners van de Stad. De lezingen zullen een verslag
geven van de gang van zaken tijdens deze en voorafgaande opgravingen,
maar vooral van de archeologische, historische en kunsthistorische
resultaten van de "opgraving Martinikerkhof".
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kursus 12

GRONINGEN EN DE TOEKOMST

data: di 24, 31 jan
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: H. Hekkema
plaats: Forma Aktua
De stad Groningen voert momenteel een uiterst voortvarende bouwpolitiek. De gedurfde aanpak en de open planprocedure rond de intensivering
van het Verbindingskanaal heeft niet alleen nationaal, maar zelfs tot
over onze landsgrenzen de aandacht getrokken. Bij de revatilisering van
de Grote Markt lijkt men niet terug te schrikken voor forse ingrepen.
Afbraak van het Stadjershuis en verplaatsing van het Goudkantoor
worden overwogen, teneinde het marktplein beter in de binnenstad te
kunnen integreren. Ook aan de stadsrand is de aktiviteit groot. In het
zuiden is onlangs de bouw van Corpus den Hoorn - Zuid begonnen en
voor het noorden liggen de tekeningen van de nieuwe woonwijk De Hunze
al klaar.
Aan deze ontwikkelingen is in de regionale bladen ruim aandacht
geschonken. Het totaal aan informatie is echter nogal versnipperd, en
wat bijvoorbeeld de architektonische uitwerkingen betreft, vaak beperkt.
Reden genoeg om in twee bijeenkomsten eens nader op de plannen in te
gaan en een en ander op een rijtje te zetten.
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kursus 13

TOSCANE (ITALIË)

data: woe 18, 25 jan
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: J. Panders
plaats: Athena’s Boekhandel
Toscane wordt gekenmerkt door een landschap met heuvels, bergen en
vlakten en bezit verschillende historische stadskernen. De belangrijkste
steden zijn het Renaissance-Florence en het middeleeuwse Siena. In de
kursus zal de nadruk op deze twee steden liggen. Met name de ontwik
keling in de schilderkunst in de periode 1300-1500 van deze elkaar zwaar
bekonkurrerende steden zal worden behandeld.
Ook andere Toscaanse stadjes, die elk een geheel eigen karakter en
sfeer hebben komen aan de orde. Pienza bijvoorbeeld. Deze stad werd
door paus Pius II, die er geboren was, omgevormd tot diens Renaissanceideaalstad. Verder het hooggelegen Volterra, waarvan het stadsbeeld nog
altijd wordt bepaald door de middeleeuwen. En Pisa met het Domkomplex
met de wereldberoemde klokketoren. Of het bergstadje San Gimignano, dat
met de vele stadstorens een karakteristiek en nagenoeg middeleeuws
stadsbeeld biedt. In de kursus zal een eerste oriëntatie worden gegeven
van wat er allemaal te zien is in Toscane, waarbij zowel schilderkunst,
beeldhouwkunst als architektuur aan bod komen.
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kursus 14

SCHILDERKUNST, ARCHITEKTUUR EN INDUSTRIËLE VORM
GEVING IN DE JAREN ’20

data: tna 16, 23, 30 jan
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 37,50
docenten: H. Puts, J. Bruintjes,
J. Ekhart
plaats: Forma Aktua
Mondriaan, Van Doesburg en Van der Leek, belangrijke grondleggers van
de abstrakte kunst en voor een bepaalde tijd lid van De Stijl, zullen op
de eerste avond van de kursus aan de orde komen. De docent zal
uiteenzetten hoe na sterke wederzijdse beïnvloeding het werk van elk
van hen zich op een eigen manier verder heeft ontwikkeld.
Op de tweede avond zal Theo van Doesburg als pleitbezorger voor een
beeldende architektuur worden behandeld. Met kleur als beeldend middel
begon hij in 1917 de wanden van de architektuur te doorbreken. Vanaf
1923 was kleur voor hem een architektonisch konstruktiemiddel. Tenslotte
gingen schilder- en bouwkunst samen in een "nieuwe beeldende
architektuur".
De derde avond zal de industriële vormgeving in de jaren ’20 aan bod
komen. Het woord "industriële" moet niet te letterlijk worden genomen
omdat machinale massaproduktie van ontwerpen vaak niet plaatsvond. De
avond zal daarom meer gaan over de hand van de ontwerper en zijn
materiaalbeheersing, waarbij vooral aandacht zal worden besteed aan het
Bauhaus en De Stijl en vormgevers als Walter Gropius en Gerrit Rietveld.
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kursus 15

MET ZEVENMIJLSLAARZEN DOOR ZEVENDUIZEND JAAR

data: ma 13, 20, 27 feb
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 37.50
docent: B. Huiskes
plaats: Forma Aktua

Het Noorden van ons land is rijk aan sporen uit oude tijden. In deze
kursus richten we onze blik op de zandgronden van Groningen, Friesland
en Drenthe. Daar wordt het landschap gesierd door hunebedden en
grafheuvels. Musea tonen uitgebreide kollekties; de gaafste stukken
blijken uit graven afkomstig. De kursus laat u kennismaken met het
hebben en houden, het doen en laten van onze eerste streekgenoten.
Begonnen wordt met een korte schets van de Ustijden, hoe deze vorm
gaven aan het landschap en de latere bewoonbaarheid ervan bepaalden.
Vervolgens komt de bewoningsgeschiedenis van het landschap aan de orde.
We leren over de fundamentele verschillen in leefwijze tussen jagers en
boeren. Dan volgen we een chronologische lijn en besteden veel aandacht
aan de ontwikkelingen in het grafgebruik. Daarbij worden enkele
voorwerpen getoond. Op de laatste avond komt de nederzetting aan de
orde. De voorbeelden van Bergumermeer en Peelo laten zien hoe eerst
jagers en later boeren woonden en werkten. In overleg met de deelnemers
kan een bezoek worden gebracht aan een kollektie.
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kursus 16

ART NOUVEAU

data: di 14, 21 en za 25 feb
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 37.50
docent: H. Hekkema
plaats: Forma Aktua
Aanvankelijk ontwikkelde de Art Nouveau of Jugendstil zich binnen het
bereik van de toegepaste kunsten. Rond de eeuwwisseling deed ze haar
intrede in de architektuur en werd toen niet door iedereen even
enthousiast ontvangen. Lange tijd werd ze gezien als een louter
versierende stijl. Toch waren ook de in de Art Nouveau ontwikkelde
experimenten op ruimtelijk en konstruktief gebied van wezenlijk belang
voor de 20e-eeuwse architektuur.
In de kursus komen verschillende varianten van de stijl aan de orde:
de sierlijke Belgische en Franse Art Nouveau, hel Spaanse Modernisme
(met Antonio Gaudi als grote inspirator) en de strakke Oostenrijkse versie
van de Wiener Sezession. Het accent ligt evenwel op de Nederlandse Art
Nouveau-architektuur, in het bijzonder de stad-Groningse. Er zal daarbij
een verband worden gelegd tussen architektuur-historische en sociaalekonomische ontwikkelingen.
De kursus wordt besloten met een wandeling door de stad Groningen.
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kursus 17
ARMANDO

data: woe 15, 22 feb
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: E. Luursema
plaats: Atbena’s Boekhandel

Armando debuteerde als kunstenaar in het begin van de jaren *50, enkele
jaren na het opheffen van de groep COBRA. Aan het eind van de jaren
’50 trad hij toe tot de Hollandse Informele Groep (1958-1961), die evenals
hun inspiratiebron COBRA reageerde op de formele gebondenheid van de
vooroorlogse kunst, hetgeen leidde tot een expressionistische
schilderwijze. Hierin sloot deze aan bij een tendens in de internationale
moderne kunst, waarin het schildergebaar en het materiaal belangrijker
werden gevonden dan de vorm.
In 1961 ging Armando met drie andere leden van de Informele groep
verder onder de naam Nulgroep. Deze groep isoleerde materiaal uit de
alledaagse realiteit en presenteerde dat als kunst. Hierin zijn parallellen
te trekken met internationale bewegingen als het Nouveau Réalisme.
In 1965 brak Armando met de Nulgroep; vanaf de jaren ’70 verwerkt
hij herinneringen aan de oorlog in zijn schilderkunst en literatuur; het
beeldend werk is abstrakt of semi-abstrakt en sluit aan bij het vroegere,
informele werk; terwijl zijn thematiek is verschoven naar die van het
universele kwaad en de universele schuld.
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kursus 18

(O)VERLEDEN LEVEN

data: ma 6, 13, 20 mrt
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 37.50
docent: M. Aarts
plaats: Forma Aktua

Archeologische vondsten van graven en menselijke overblijfselen ver
strekken in de eerste plaats informatie over de overledenen zelf, zoals
hun leeftijd, geslacht en de oorzaak van overlijden. Daarnaast kunnen ze
inzicht geven in de dagelijkse woon- en werkomgeving van de dode, de
taken die hij vervulde en de plaats die hij binnen de maatschappij
innam. Deze gegevens worden alleen bij zorgvuldige opgraving en studie
prijsgegeven. Specialisten op velerlei terreinen - naast archeologen onder
meer antropologen, artsen, biologen en scheikundigen - werken daarbij
nauw samen.
Ter inleiding van deze kursus grafarcheologie wordt een aantal
begraafplaatsen in en om de stad Groningen met een archeologische blik
bekeken. Daarna zullen op het eerste gezicht ietwat spookachtige
mummies, veenlijken en geraamten tot nieuw leven worden gebracht.
Voorbeelden daarvan zijn de voor velen bekende Tollundman, de Lindowman en mummies uit Egypte en Groenland.
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kursus 19
BEELDENDE KONSTRUKTIES VAN CAREL VISSER

data: di 7, 14, 21 mrt
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 37.50
docent: L. v.d. Laan
plaats: Forma Aktua

Twee tentoonstellingen over Carel Visser die gelijktijdig met deze kursus
in het Stedelijk Museum te Amsterdam en in het Rijksmuseum KröllerMüller worden gehouden, vormen een goede aanleiding om zijn werk in
een kursus eens op een rij te zetten. Is Carel Visser de Picasso onder de
Nederlandse beeldhouwers? Het lijkt erop, gezien de veelzijdige
ontwikkeling in zijn werk: van abstrakt uitgebeelde mens- en dierfiguren
(omstreeks 1950) via geometrische-abstrakte, op de architektuur
geïnspireerde konstrukties, naar slappe, gevouwen kubussen (begin jaren
’70); dan de eerste uit "objets trouvés" samengestelde werken zoals een
wandelstok op schelpen (rond 1978), plakbeelden van papier bevestigd
tegen de muur en tenslotte beelden van glas, autobanden en andere mate
rialen die drie jaar geleden te zien zijn geweest. Ondanks de
kameleontische gedaantewisselingen zijn er wel konstanten aan te wijzen,
bijvoorbeeld zijn hang naar symmetrie. Wat zal het vervolg zijn?
Toegelicht met dia’s zullen alle aspekten van Vissers oeuvre in drie lessen
belicht worden.
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kursus 20

EGYPTE

data: woe 8, 15, 22 mrt
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 37.50
docent: J. Schoneveld
plaats: Athena’s Rnpkhnndf*
Op het eerste gezicht geeft de Oudegyptische kunst de indruk van
onvergankelijkheid en eeuwigheidsduur. Maar niets is minder waar. De
Egyptische kunst kent terdege ontwikkelingen, bloeiperiodes en
stijlverschillen. Verschillende aspekten hiervan zullen in deze kursus
besproken worden.
Op de eerste avond zullen de prehistorische en vroegdynastieke
eeuwen, waarin de Egyptische kunst vorm krijgt, worden behandeld. Ook
de pyramidebouw en de kunst van de god-koningen van het Oude Rijk
komen aan de orde. De tweede avond wordt aan de Amarna-periode en de
kunst van het Nieuwe Rijk gewijd, waarbij de vondst van het graf van de
jonge farao Toet-anch-Amon centraal staat. Dit is overigens niet het
enige koningsgraf in Egypte dat ongeschonden door de archeologen werd
aangetroffen. Rond de Tweede Wereldoorlog namelijk groeven Franse
archeologen in het Delta-gebied een farao-dodenstad op. Hieraan wordt
tot slot aandacht besteed, evenals aan de kunst van de Ptolemaeën, de
laatste fase van de Egyptische kunst.
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kursus 21

WIEGERS, WERKMAN, DIJKSTRA EN ANDEREN

data: ma 3, 10, 17, 24 apr
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 50.00
docenten: S. Kolsteren
J. Meester
plaats: Forma Aktua

In 1918 besloot een aantal Groninger kunstenaars een vereniging op te
richten onder de naam "De Ploeg" om het "onontgonnen terrein van de
kunstwereld in Groningen te gaan bewerken". Hoewel de Ploeg voorna
melijk bekend is geworden om haar schilderkunst, waren ook architekten,
schrijvers, musici en poppenspelers lid. Het werk van de leden was zeer
uiteenlopend van karakter. Wat de schilderkunst betreft, kunnen er
globaal gesproken twee richtingen worden onderscheiden: een expressio
nistische (Wiegers, Dijkstra, Altink, Jordens) en een abstrakte (Werkman,
Alkema, Van der Zee).
In deze kursus zal na een algemene inleiding over De Ploeg en haar
leden nader op genoemde stromingen worden ingegaan. De nadruk zal
komen te liggen op Wiegers en Werkman. Tenslotte zal een avond worden
besteed aan de portretten die de Ploegleden van elkaar maakten. In een
wandeling door de stad kunnen we op zoek gaan naar wat ons nog
herinnert aan dit kunstleven uit de jaren ’20 van deze eeuw.
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kursus 22

GRIEKENLAND

data: di 4, 11 apr
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: J.J. Hekman
plaats: Athena’s Boekhandel

In deze kursus worden verschillende aspekten uit de lange historie van
Griekenland besproken. Tips en ideeën voor reizen naar plaatsen, die
doorgaans niet in de gewone reisgidsen te vinden zijn, staan hierin
centraal. Aan de hand van deze plaatsen wordt de Griekse geschiedenis
behandeld, zowel de antieke als de moderne. Enkele thema’s daarbij zijn:
*
het ontstaan van het moderne Griekenland: Kalavryta
*
Byron in Griekenland: Mesolonghi
*
Venetiaanse forten in de Peloponnesos
*
minder bekende prehistorische en antieke plaatsen als Dystos
(Euboea), Gla (Boeotië) en Dodona (Epiros)
De kursus is bestemd voor mensen die het Griekenland van vroeger en nu
willen leren kennen. Zeker wanneer u plannen hebt om dit fascinerende
land te bezoeken, kunnen deze en andere thema’s u op weg helpen meer
over Griekenland te weten te komen.
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kursus 23
HONGARIJE

data: woe 12, 19 apr
tijd: 19.30 - 21.30 uur
4costen: ƒ 25.00
docent: A. Keiler
plaats: Athena’s Boekhandel

Hongarije staat de laatste jaren volop in de belangstelling. Naast het
aantrekkelijke klimaat en het relatief goedkope leven heeft Hongarije
ook de kunstminnende toerist veel te bieden.
De hoofdstad Boedapest bezit bekende toeristische trekpleisters zoals
de Burcht, het Parlementsgebouw, het Heldenplein en de vele grote
musea. Talloze andere, kleinere plaatsen zijn ook de moeite waard om te
bezoeken, zoals het in de Donaubocht gelegen kunstenaarsplaatsje
Szentendre, Visegrad met de ruïnes van het voormalige Renaissancepaleis, Esztergom met de prachtige kathedraal, Eger met zijn vele
Barokmonumenten en Pees waar Turkse bouwwerken te vinden zijn.
In deze kursus wordt tevens aandacht geschonken aan de geschiedenis
van de Hongaarse kunst. Aan de orde komen de oorzaken van bepaalde
achterstanden en de vraag hoe sommige Hongaarse kunstenaars tegelij
kertijd internationale en Hongaarse kunst probeerden te scheppen.
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kursus 24

TURKIJE

data: di 18, 25 apr
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: T. Veenstra
plaats: Athena’s Boekhandel

De belangstelling voor Turkije als vakantiebestemming neemt de laatste
jaren enorm toe. Gezien de kunstschatten van onder meer de Hettieten,
Grieken, Romeinen, Seldsjoeken en Osmanen is dit een logische ontwik
keling. In de kursus doen we de oude hoofdstad Istanboel kort aan. De
Hagia Sofia, de Chora-kerk met zijn unieke 14de-eeuwse mozaïeken, het
Hippodroom en andere gebouwen worden belicht.
We volgen een route via Bursa in het noorden, dat tot de verovering
van Istanboel hoofdstad van het Osmaanse rijk was, naar Konya in het
Anatolische binnenland. Hier stichtte de mysticus Mevlana de orde van
de dansende Derwischen. Het klooster van deze orde is een druk bezocht
bedevaartsoord. Dwars door een steppengebied met vele karavaanserails
komen we aan in Kappadocië. In dit onwezenlijke landschap van
tufsteenformaties heeft men eeuwen geleden kerken, kloosters en huizen
uitgehakt. Talrijke fresco’s en onderaardse steden van wel twintig
verdiepingen onder de grond zijn er bewaard gebleven. Tot slot gaan we
naar de nieuwe hoofdstad Ankara waar onder meer het wereldberoemde
Hettietenmuseum staat.
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kursus 25

KASIMIR MALEWITSJ

data: ma 8, di 9 mei
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: H. Puts
plaats: Forma Aktua

In 1927 reisde Kasimir Malewitsj (1878-1935) met een omvangrijke
tentoonstelling van zijn werk naar Warschau en Berlijn. Onverwacht
keerde hij naar Leningrad terug en liet al zijn werk plus een stevig
dichtgeknoopt pakket geschriften achter. Op enkele werken na is deze
kollektie bij elkaar gebleven. In de jaren vijftig wist Sandberg, toen
direkteur van het Stedelijk Museum te Amsterdam, haar te achterhalen en
voor het museum aan te kopen. Sindsdien vult ze enkele zalen van het
Stedelijk en vormt ze een prachtig overzicht, waarin men de
ontwikkeling van Malewitsj’ Suprematisme goed kan volgen.
Musea in de Sovjetunie beschikken over veel werk van Malewitsj.
Begin 1988 werd door het Stedelijk een unieke overeenkomst gesloten met
Sovjetinstanties om een grote tentoonstelling van zijn werk te houden in
Leningrad, en aansluitend in Amsterdam.
Wie meer wil weten over Kasimir Malewitsj en zijn enorme invloed op
de moderne kunst, kome naar de twee lezingen. Een exkursie kan in
overleg worden georganiseerd.
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kursus 26

IMPRESSIONISME

data: ma 22, 29 mei, 5, 12 juni
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 50.00
docent: M. Bunt
plaats: Forma Aktua
Het Impressionisme dankt haar naam aan een spottende opmerking van een
journalist over het schilderij "Impressie: zonsopgang" van Claude Monet.
Deze stroming kan ruwweg gezien worden als een breekpunt tussen een
traditie van zo objektief mogelijk weergeven van de zichtbare
werkelijkheid en een nieuwe ontwikkeling van het verwerken van
subjektiviteit in deze weergave. In de kursus zal uiteengezet worden hoe
het Impressionisme uit het Realisme voortkwam. Vervolgens zullen de
grote Impressionistische kunstenaars zoals Manet, Monet, Degas, Renoir
vrij uitgebreid aan bod komen en tenslotte zal hun invloed op de
moderne kunst aan het einde van de negentiende eeuw - op schilders als
Seurat, Cézanne, Gauguin en Van Gogh - worden behandeld.
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kursus 27
BEELDENEXPOSITIES IN DE OPENLUCHT

data: di 23, 30 mei
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 25.00
docent: R. Paalman
plaats: Forma Aktua
Het fenomeen van beeldenexposities in de openlucht vond haar oorsprong
in 1948. In dat jaar werd in Battersea Park in Londen voor het eerst
moderne kunst in de natuur geplaatst. Een jaar later werd in Nederland
de eerste van een reeks beeldententoonstellingen in de openlucht
gehouden in het park Sonsbeek te Arnhem. Het Rijksmuseum KröllerMüller op de Hoge Veluwe richtte in 1960 een permanente beeldentuin in.
Sonsbeek en Kröller-Müller genieten nu internationale roem.
De laatste jaren is een opvallende groei van het aantal beeldenroutes
en beeldenparken te konstateren. Zo waren onlangs in het Noorden
"BeeldenLand ’87” in Oost-Groningen en "Stadsbeelden" in Emmen te zien.
Ook werden er beeldentuinen in Hooghalen en Ezinge ingericht.
In de kursus zal een groot aantal dergelijke beeldenexposities aan bod
komen, waarbij tevens de achtergronden belicht worden. Daarnaast zullen
we tendenzen in de hedendaagse beeldhouwkunst behandelen.
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GEGEVENS OVER DE DOCENTEN
drs Marion Aarts - studente prehistorie, klassiek archeologe
drs Jaap Bruintjes - freelance kunsthistoricus
drs Maarten Bunt - kunsthistoricus
drs Jaap Ekhart - kunsthistoricus
drs Hernia Hekkema - kunsthistorica, specialisme architektuur
drs Jan Jaap Hekman - archeoloog, specialisme Griekse prehistorie
drs Bert Huiskes - prehistoricus
Anna Keiler - studente kunstgeschiedenis
drs Steven Kolsteren - hoofd Educatieve Dienst Groninger Museum
drs Leo van der Laan - kunsthistoricus
drs Evelien Luursema - kunsthistorica
drs Janet Meester - kunsthistorica, werkzaam in Groninger Museum
Rein Paalman - student kunstgeschiedenis
drs Janneke Panders - medewerkster Kunsthistorisch Instituut
drs Henk Puts - kunsthistoricus
drs Jan Schoneveld - kunsthistoricus, archeoloog en Egyptoloog
Theunis Veenstra - student theologie, leidde reizen naar Turkije
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Colofon:

Vormgeving omslag: Efraïm Milikowski, Gerard de Vries
Samenstelling inhoud: Maarten Bunt, Gelbrich Jensma, Jet Pieters,
Jeltina Schoenmaker

De aktiviteiten van de Stichting Kunst in Zicht worden mogelijk
gemaakt door Athena’s Boekhandel, Groningen

Oude Kijk in 't Jatstr. 42
9712 EL Groningen
tel: 050-125593

HET LEKKERSTE EN OOK OUDSTE WINKELTJE

VAN DAM DELICATESSEN

SPECIALE AANBIEDING !

1000 gr.
franse pruimen
NU ƒ 7,50
600 gr. Russische
ZWARTE BESSEN CONFITURE
NU 2 potten ƒ 5,50

500 gr.
GROTE GELE ROZIJNEN
NU ƒ 3,75

MUNNEKEHOLM 22
T.O. ACADEMIE MINERVA

De meest komplete
copy-shop
Fotokopieën vanaf 7 cent. (Losse kopieën 10 cent.)
Het modernste machinepark

Kopieën met steunkleuren- geen probleem!
Vele afwerkmogelijkheden
Full-colour-kopieën fl. 3.95
Verhuur van computers en LASER-printer
A-straat 16
9718 CR Groningen
reprograflsch

® 050-144 301

1ËIDZ1EIP3
TURFTORENSTRMM 9712 BP GRONINGEN -TEL050-129194

Een beetje minder betekent meer.

Een draai aan de knop, een vingeraan de thermostaat en we koken en stoken, douchen en
baden. Altijd is er aardgas. Het is zo vanzelfsprekend dat we er nauwelijks meer hij stilstaan.
Toch zou dat soms wel mogen. Omdat we ergraag noggeneraties lang plezier van willen hebben.
De Gasunie zit niet stil als het erom gaat om het aardgas veilig, schoon en j
zonder verspilling te transporteren. U kunt misschien wat zuiniger stoken en zorgen * _
dat er geen warmte onnodig ontsnapt. Samen bereiken we dan meer voor later.
m«

Ons aardgas is in goede handen bij de Gasunie.
DE GASUNIE DRAAGT ZORG VOOR DE AARDGASVOORZIENING DOOR INKOOP, TRANSPORT, VERKOOP

