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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 archeologie 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 en literatuurverwijzingen. De kursussen worden geïllustreerd met dia’s.
Een apart onderdeel binnen het programma van Kunst in Zicht vormen de
vakantiekursussen, waarin u veel te horen krijgt over populaire
vakantiebestemmingen. Naast kunsthistorische informatie krijgt u ook praktische
toeristische tips.
INSCHRIJVING
Inschrijving voor kursussen kan op twee manieren geschieden:
* door storting van het verschuldigde kursusgeld onder vermelding van het
kursusnummer op gironummer 4970581 t.n.v. Stichting Kunst in Zicht, Groningen
tot uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de kursus.
* 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.—
administratiekosten. In alle andere gevallen wordt geen restitutie verleend.
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PLAATS VAN DE KURSUSSEN
FORMA AKTUA:
Nieuwe Ebbingestraat 129, Groningen
ATHENA’S boekhandel: 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 gironummer
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 personeels- of verenigingsavond een
kunsthistorische of archeologische 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.
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OVERZICHT VAN DE KURSUSSEN NAJAAR 1989

kursus 1 ma 2 okt

Barcelona

stedenkursus

kursus 2 di 3 okt

Venetië

stedenkursus

kursus 3 ma 9 okt

Brussel

stedenkursus

kursus 4 di 10 okt

Florence

stedenkursus

kursus 5 ma 23, 30

okt

kursus 6 di 24, 31

okt, 7 nov Fotografie

kursus 7 ma 6, 13,
kursus 8 di 14, 21

Surrealisme

beeldende kunst
beeldende kunst

20, 27 nov Gouden Eeuw beeldende kunst
nov

kursus 9 di 28 nov
kursus 10 ma 11, 18

dec

kursus 11 di 12, 19

dec

Wijzigingen in het programma

Jordanië

archeologie

Restauratie

beeldende kunst

Grafische
beeldende kunst
technieken
Design

voorbehouden.
4

toegepaste kunst

kursus 1
BARCELONA

datum: ma 2 okt
tijd:
19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 12.50
docent: L. v.d. Laan
plaats: Athena’s Boekhandel
Barcelona is sterk in opkomst als belangrijk Europees kultuurcentrum. Velen
brengen de stad direkt in verband met de wonderbaarlijke archi- tektuur van Antoni
Gaudi. Fascinerende bouwwerken van zijn tijdgenoten worden helaas vaak over het
hoofd gezien, maar verdienen evenzeer de aandacht. De schitterend
gekonserveerde oude stadskern, de Barrio Gotico, bezit nog fraaie staaltjes
middeleeuwse bouwkunst binnen een deels nog ouder stratenpatroon.
Tegenwoordig begint Barcelona steden als Milaan en Parijs naar de kroon te
steken wat mode en meubeldesign betreft. Architektuur en stedebouw bloeien mede
onder invloed van de naderende Olympische Spelen weer op en de stad beschikt
over een aantal goede musea. Kortom voor elk wat wils.
In deze korte kursus zal aan de hand van dia’s een indruk worden gegeven van
het rijke Barcelonese kulturele leven. Na een historische schets van de stad en haar
bouwkunst zullen het Picassomuseum, de Fonda^ion Juan Miro, het Catalaans
Museum, waar een grote kollektie regionale, romaanse en gothische kunst op
bijzondere wijze gepresenteerd wordt, de revue passeren.
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kursus 2
VENETLE

datum: di 3 okt
tijd:
19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 12,50
docent: Y. Kramer
plaats: Athena’s Boekhandel
Venetië is een stad met bijzondere stedebouwkundige kwaliteiten. Zij is gebouwd
op een aantal eilanden, die doorkruist worden door honderden grachten. Met name
langs de grote gracht door de stad, de Canal Grande, zijn vele prachtige palazzi
gelegen. De indeling van deze koopmanspalei- zen en de rol van hun gevels in het
straatbeeld zijn interessant om bij stil te staan.
Venetië is rijk aan kerken en gildehuizen. De schilderijen, die in de loop der
tijden speciaal daarvoor gemaakt zijn, zijn nog steeds aanwezig. Zodoende kan men
nu, eeuwen nadien, de hechte samenhang tussen ar- chitektuur en schilderkunst in
ogenschouw nemen.
Ook de praktische kanten van een bezoek aan Venetië zullen aan de orde komen.
In welk jaargetijde kunt u het beste een bezoek brengen, welke
overnachtingsmogelijkheden bestaan er en welke bezienswaardigheden mag u
beslist niet missen. Hierbij zult u waardevolle tips over de belangrijkste gidsen en
literatuur ontvangen, zodat een bezoek aan deze bijzondere stad gegarandeerd een
sukses zal zijn.
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kursus 3
BRUSSEL

datum: ma 9 okt
tijd:
19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 12,50
docent: A. Keiler
plaats: Athena’s Boekhandel
Over de Belgische hoofdstad Brussel lopen de meningen behoorlijk uite£n- Noemde
de Nederlandse schrijver Jeroen Brouwers de stad een necropolis (een dodenstad),
de vele toeristen die de talrijke mooie plekken uitgebrul fotograferen, denken >daar
heel anders over. En terecht.
Hoewel er de laatste jaren enorme kantoorgebouwen zijn verrezen heeft Brussel
haar boeiende gedeelte behouden: het oude centrum, pit bestaat niet alleen uit de
alom bekende Grote Markt, maar ook uit moe»6 smalle straatjes, oude stille kerkjes
en fraaie paleizen en musea. Over <de stad, haar monumenten en de kollekties van
de belangrijkste musea zult u op deze avond informatie krijgen.
Brussel biedt de nieuwsgierige toerist vele "plezante" dagen. Brussel is veel
meer dan "Manneken Pis" !
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kursus 4
FLORENCE

datum: di 10 okt
tijd:
19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 12.50
docent: J. Panders
plaats: Athena’s Boekhandel
Florence werd in de Romeinse tijd "Florentia" genoemd - "zij die bloeien moge".
Een wens die niet vergeefs bleek. De kern van de stad bestaat nu uit een groot plein,
een stadhuis gemarkeerd door een hoge toren en een monumentale kathedraal met
de opvallende koepel van Brunelleschi. Rond het centrum liggen vele rijk
gedekoreerde bedelordekerken uit de Renaissance. De stad bezit vele musea,
waarvan de Galleria degli Uffizi en Palazzo Pitti de grootste en bekendste zijn.
Florence kan een kunsthistorisch pakhuis worden genoemd, zoveel is er te zien.
In de kursus maken we als het ware een wandeling door de stad en bezoeken de
meest opvallende gebouwen. De nadruk zal liggen op de schilderkunst en
beeldhouwkunst gemaakt in de bloeitijd van Florence (1300 - 1500). Hierbij
passeren beroemde kunstenaars de revue, zoals Cimabue, Giotto, Masaccio,
Donatello, Raphael en Michelangelo. De schilderijen en beelden die tijdens de
kursus worden behandeld bevinden zich grotendeels in de stad, zodat een ieder zelf
later de kunstwerken ter plekke kan bekijken.
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kursus 5
SURREALISME

data:
ma 23, 30 okt
tijd:
19.30 - 21.30 uur
kosten:
ƒ 25,00
docenten: S. Bak, C. ten Bruggencate
plaats:

Forma Aktua

Het Surrealisme was een internationale beweging in de moderne beeldende kunst,
die omstreeks 1922 in Parijs, het toenmalige artistieke centrum van Europa,
ontstond. De aktiviteiten van de Surrealisten waren erop gericht de samenleving te
veranderen. Daartoe verwierpen zij de allesoverheersende logica en gaven ze ruimte
aan het onderbewustzijn waaruit droombeelden, visioenen en hallucinaties kunnen
opborrelen. Om deze beelden zichtbaar te maken ontwikkelden ze allerlei
technieken. De Surrealisten meenden dat onderzoek van het onderbewuste de
werkelijkheid nieuwe dimensies zou verschaffen.
In de kursus zullen schilders als Max Ernst, René Magritte en Juan Miró
besproken worden, alsook de dichter André Breton, die de beweging door middel
van manifesten en publikaties theoretische grondslag gaf.
Vervolgens gaat de aandacht speciaal uit naar Nederlandse kunstenaars die zich
tot de Surrealistische beweging aangetrokken voelden, bijvoorbeeld Willem van
Leusden, Joop Moesman, Gerrit van ’t Net en Louis Wijmans. Van deze
kunstenaars is van 23 september tot en met 19 november werk te zien op de
tentoonstelling "De automatische verbeelding" in het Fries Museum te Leeuwarden.
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kursus 6
150 JAAR FOTOGRAFIE

data: di 24, 31 okt, 7 nov
tijd:
19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 37,50
docent: A.K. de Boer
plaats: Forma Aktua
Onafhankelijk van elkaar ontwikkelden de Engelsman W.H. Fox Talbot en de
Fransman L.J.M. Daguerre in de jaren dertig van de vorige eeuw het procédé van
de fotografie. In 1839, thans 150 jaar geleden, werd de uitvinding wereldkundig
gemaakt. Sindsdien hebben vele wetenschappers, kunstenaars en amateurs zich
intensief met dit medium beziggehouden om haar geheimen te ontsluieren. Dankzij
de technische vernieuwingen werden de toepassingsmogelijkheden steeds talrijker.
Het scala van genres in de fotografie werd steeds geschakeerder: respektievelijk
vonden het portret, het landschap, het stilleven, de documentaire-foto en de
kunstfoto hun weg naar het publiek.
In deze kursus komt naast de geschiedenis van de fotografie de inhoudelijke
ontwikkeling van dit medium aan de orde. Aan de hand van de belangrijkste
stromingen zullen de visies op de diverse genres de revue passeren en tegen elkaar
worden afgezet.
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kursus 7

In de afgelopen decennia is de kunsthistorische kijk o? d/^^ tn^en^e’ eeuwse
schilderkunst in belangrijke mate veranderd. Wij rjiel' meer inzicht in de rol en het
belang van individuele kunsten^5 *vee| geVan schildersscholen in die tijd. Zo ook
blijkt dat achter iet ’ alKrly ^rezen zevevtiende-eeuwse realisme een symboliek
schuil gaat oet moralistische verwijzingen.
^’Uiende
Komend jaar zal er een aantal tentoonstellingen van dt • eeuwse schilderkunst
plaatsvinden: tekeningen van Rem'>ran')olhndS(.I1p”^ Museum), Frans Hals (Frans
Halsmuseum, Haarlem) ea ^adt $en aanJtaj schilders (Rijksmuseum, Amsterdam).
Deze kunstenaars, tknwL <je Verschü- andere, zullen in deze kursus aan bod
komen. Hierbij
' jrstujc, behanlende genres, zoals het landschap, het portret en het *Bul’ e Wntjen£je deld zodat u
een goed beeld krijgt van de schilderkunst ° eeuw.
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kursus 8
DE GEHEIMEN VAN JORDANIË

data: di 14, 21 nov
tijd:
19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25,00
docent: J. Schoenmaker
plaats: Forma Aktua
Jordanië heeft een verleden dat tot diep in de prehistorie teruggaat. Dit oeroude land
bergt de resten van eeuwenoude kuituren, zoals sporen uit bijbelse tijden,
monumenten van de oude Grieken en Romeinen en overblijfselen uit de Byzantijnse
en Arabische perioden.
Aan de hand van dia’s en plattegronden wordt u meegenomen naar de mooiste
plekjes van dit land: naar Jerash, een van de best gekonserveerde Romeinse steden
ter wereld, naar de Dode Zee en naar de unieke Naba- teense stad Petra, die geheel in
de roze rotsen is uitgehouwen. Verder zullen we reizen langs een van de oudste
handelsroutes, de "Koningsweg", waar we woestijnkastelen van Kruisvaarders en
Kaliefen bezoeken. Ook bezichtigen we de bekende teil (ruïneheuvel) Deir Alla in de
Jordaanvallei, waar al jarenlang een Nederlandse ploeg opgravingen verricht. In het
Rijksmuseum van Oudheden te Leiden wordt tot
7 januari 1990 een uitgebreide tentoonstelling aan deze opgraving gewijd. Een
gezamenlijk te ondernemen exkursie daarheen zal in overleg mogelijk zijn.
Aan hen die van plan zijn het gastvrije land Jordanië te bezoeken, zullen
praktische tips worden gegeven.
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kursus 9

TENMINSTE HOUDBAAR TOT...

datum:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:

di 28 nov
19.30 - 21.30 uur
ƒ 12,50
G. van Oortmerssen
Forma Aktua

Hedendaagse beeldende kunst kenmerkt zich door een onbeperkte keuze in
materiaalgebruik. Meestal zijn de verouderingsverschijnselen van deze materialen
niet of nauwelijks bekend. Als gevolg hiervan beginnen veel kunstwerken al na enkele
decennia te vervallen, sommige zelfs al na een paar jaar. Voor musea ontstaan
hierdoor ongekende problemen op het gebied van konservering en restauratie. Nog
ingewikkelder worden deze problemen bij kunst waar het verval als inhoudelijk thema
aanwezig is, zoals het werk van Anselm Kiefer of Dieter Roth.
Hoe moeten deze kunstwerken nu behouden worden en moeten ze eigenlijk wel
behouden worden? Mag een konservator ingrijpen in de bedoelingen van de
kunstenaar? Mag van kunstenaars verlangd worden dat ze moeiteloos te konserveren
kunstwerken vervaardigen, desnoods ingetoomd door een beperkt materiaalgebruik?
In het verlengde hiervan rijst de vraag of de hedendaagse beeldende kunst nog wel
voor de eeuwigheid is bedoeld en wat haar betekenis is in onze samenleving.
Op deze avond zullen vooral vraagstukken aan de orde komen, die betrekking
hebben op de restauratie-ethiek van hedendaagse beeldende kunst. Hierbij zal veel
ruimte zijn voor diskussie.
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kursus 10
GRAFISCHE TECHNIEKEN

data:
ma 11, 18 dec
tijd:
19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 25,00
docenten: Willy Buitenwerf,
Carolien ten Bruggencate
plaats: Forma Aktua
Veel mensen hebben er moeite mee de techniek van een prent te herkennen. Als ze een
prent in handen hebben of aan de muur zien hangen, kunnen ze bijvoorbeeld niet
zeggen of ze een ets of een litho voor zich hebben, of misschien zelfs een reproduktie.
Deze kursus wil u wegwijs maken in het ogenschijnlijke doolhof van de grafische
technieken. Wat is nu een ets, wat is een litho en wat een linoleumsnede, een houtsnede,
en hoe worden ze gemaakt? Waaraan zijn de verschillende technieken te herkennen en
hoe onderscheidt men een echte prent van een reproduktie? Aan de hand van
voorbeelden uit de beeldende kunst zal op deze vragen antwoord worden gegeven. Bij
voldoende belangstelling zal aansluitend op de kursus een exkursie naar een grafische
werkplaats worden gehouden, waar de praktijk van de grafische kunst kan worden
aanschouwd.
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kursus 11
DESIGN IN DE JAREN TACHTIG

data:
di 12, 19 dec
tijd:
19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25,00
docent: R. de Boer
plaats: Forma Aktua
Met design, oftewel industriële vormgeving, hebben we allemaal te maken. Immers,
allerhande voorwerpen in onze dagelijkse omgeving, van tafels, stoelen en banken tot
lampen en technische apparaten, worden vormgegeven. Het is zeer boeiend te zien
hoe dit in elke periode weer op een andere manier wordt gedaan. Vooral in de jaren
tachtig zijn er interessante ontwikkelingen gaande.
In deze kursus zal een overzicht van de geschiedenis van design worden gegeven,
waarbij voorbeelden van de diverse kategorieën aan de orde zullen komen. Daarbij
zal ook worden ingespeeld op de aktualiteit, zoals de overzichtstentoonstelling van
Memphis Design in het Groninger Museum. Via het ontwerp van de Italiaanse
architekt en vormgever Men- dini voor de nieuwbouw van het Groninger Museum
komen we bij het Italiaanse design terecht, dat in de wereld van de industriële
vormgeving een vooraanstaande rol speelt.
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LEZING DOOR PROF. H.W. VAN OS

Vorig seizoen oogstte Prof. H.W. van Os - inmiddels direkteur van het Rijksmuseum
te Amsterdam - veel sukses met zijn lezing "Vroege Italiaanse Schilderkunst". Deze
lezing vond plaats in het kader van de gelijknamige tentoonstelling en werd
georganiseerd door de "Vrienden van het Groninger Museum" en de Stichting Kunst
in Zicht.
Ook dit seizoen, en wel in november, zal Van Os voor Kunst in Zicht een lezing
houden. Aanleiding vormt het tweede deel van zijn boek over Sienese altaarstukken,
dat in die maand bij Egbert Forsten zal verschijnen.
Te zijner tijd kunt U informatie verkrijgen bij Athena’s Boekhandel, alwaar tevens
de voorverkoop van de toegangskaarten zal plaatsvinden.
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GEGEVENS OVER DE DOCENTEN

Saskia Bak
Drs Anne-Karen de Boer
Roechal de Boer
Drs Luuk Bos
Drs Carolien ten Bruggencate
Willy Buitenwerf
Anna Keiler
Drs Yke Kramer
Drs Leo van der Laan
Drs Gert van Oortmerssen
Drs Janneke Panders
Drs Jeltina Schoenmaker

student kunstgeschiedenis
kunsthistoricus
student kunstgeschiedenis
kunsthistoricus
kunsthistoricus
l°-graads docent tekenen, handenarbeid
student kunstgeschiedenis
historicus, kunsthistoricus
kunsthistoricus
kunsthistoricus, beeldend kunstenaar
kunsthistoricus
kunsthistoricus, archeoloog
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VERWACHT VOORJAAR 1990

Kunst zien en begrijpen

workshop

Nederlandse moderne kunst

beeldende kunst

Primitivisme

beeldende kunst

Kunst rond de Russische Revolutie

beeldende kunst

Van Gogh

beeldende kunst

Turkije

vakantiekursus

Egypte

vakantiekursus

Toscane

vakantiekursus

Portugal

vakantiekursus

Uitgebreidere informatie in het nieuwe programmaboekje, dat in december 1989 zal
verschijnen.
Wijzigingen in het programma voorbehouden.
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Colofon:

Vormgeving omslag:
Samenstelling inhoud:

Efraïm Milikowski, Gerard de Vries
Saskia Bak, Carohen ten Bruggencate, Maarten Bunt

De aktiviteiten van de Stichting Kunst in Zicht worden mede mogelijk ge maakt
door Athena’s Boekhandel, Groningen.

De boekhandel voor architectuur,
kunst, literatuur, muziek, theater
en typografie.

Athena’s Boekhandel
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
9712 EL Groningen telefoon
050-125593
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LANDSCHAP, MENSEN
KUNST EN GESCHIEDENIS

Ooco»-'-sjv0KDCOODUiOO»-’OOinOOU>»-’cnLntnLnOO

Je kopieerwerk
is beter af bij

A-straat 1 ó, Groningen
tel. 050- 14 43 01

Steerüilstraat 49z Groningen
tel. 050- 18 41 74

schilderijen
objetsd’art
antiquiteiten

kunsthandel cees hofsteenge
Inkoop, verkoop, taxaties, aan- en verkoopbemiddeling,
reiniging, restauraties, encadrementen.
Exclusieve verkoop van maskers door Agostino Dessi.

gedempte zuiderdiep 142
9711 hn groningen 050136496

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 bij stilstaan. Toch zou
dat soms wel mogen. Omdat we ergraag noggeneraties lang pleziervan willen hebben.
De Gasunie zit niet stil als het erom gaat om het aardgas veilig, schoon en 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.
X SI

Ons aardgas is in goede handen bij de Gasunie.
DE GASUNIE DRAAGT ZORG VOOR DE AARDGASVOORZIENING DOOR INKOOP. TRANSPORT, VERKOOP
PM PIPT RPVORnPRFM VAKI PPM PlClFI MATICi flCDDI 111/ \/AM A AOnKAS

