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Voor u ligt het programma van de Stichting Kunst in zicht voor het najaar van 1991.
Kunst in zicht gaat alweer het zevende seizoen in. Sinds de oprichting in 1985 heeft
de stichting zich met haar cursussen en lezingen over beeldende kunst, architectuur
en archeologie een duidelijke plaats veroverd in het culturele leven van Groningen.
De belangstelling voor deze activiteiten groeit nog steeds, zoals blijkt uit het
toegenomen aantal cursussen en cursisten.
Cursussen en lezingen

De Stichting Kunst in zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende
kunst, architectuur en archeologie om de ontwikkeling van artistieke belangstelling
bij zoveel mogelijk mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert Kunst in zicht
cursussen en lezingen, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het
gebied van beeldende kunst, architectuur en archeologie aan de orde komen en
aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen.
Alle cursussen en lezingen worden gegeven door deskundige docenten, voor het
merendeel kunsthistorici en archeologen. Bij iedere cursus c.q. lezing ontvangt de
cursist schriftelijke informatie en literatuurverwijzingen. De cursussen en lezingen
worden geïllustreerd met dia’s. Zij vinden plaats in Forma Aktua, Nieuwe
Ebbingestraat 129 in Groningen.
Vakantiecursussen

Een apart onderdeel in het programma van Kunst in zicht vormen de
vakantiecursussen. Daarin staan telkens andere, populaire vakantiebestemmingen
centraal. Naast kunsthistorische informatie worden ook praktische toeristische tips
gegeven.
Stadswandelingen

In de loop der jaren heeft Kunst in zicht nieuwe initiatieven genomen. De
stadswandelingen zijn inmiddels een vertrouwd onderdeel in het programma
geworden. Zij mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen. Nieuw is de
wandeling langs verschillende bouwstijlen in de stad Groningen. Kunst in zicht hoopt
hiermee veel mensen te interesseren, die nu wel eens willen weten in welke stijl de
gebouwen waar zij dagelijks langs komen opgetrokken zijn.
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Centrum Beeldende Kunst

Sinds vorig jaar organiseert Kunst in zicht curussen in het cultuurcentrum De
Oosterpoort, in samenwerking met het Centrum Beeldende Kunst. Deze
samenwerking wordt in het nieuwe seizoen voortgezet.
Nieuw

Ook in dit seizoen zijn er weer nieuwe ontwikkelingen te verwachten. Kunst in zicht
wil in het najaar aandacht besteden aan kunstnijverheid. Tot nu is dit aspect van de
kunstgeschiedenis enigszins onderbelicht gebleven. Nieuw is ook de relatie tussen
verschillende kunstdisciplines, zoals die tussen beeldende kunst en theater. Voor het
eerst biedt Kunst in zicht de mogelijkheid om een drietal losse lezingen rond één
thema te volgen. Anders dan bij een cursus, staat elke avond op zichzelf. Volgt men
alle lezingen, dan krijgt men een korting op de totale prijs. Met ingang van dit
seizoen gaat Kunst in zicht ook excursies organiseren in samenwerking met Jan
Hofstra Reizen in Drachten. Meer informatie hierover staat op pagina 8.
Voordelen van het donateurschap

De donateurs van de Stichting Kunst in zicht hebben een streepje voor. Zij ontvangen
automatisch het halfj aar lijks cursusprogramma en eventuele aanvullende
informatie over de activiteiten van Kunst in zicht. Voorts krijgen zij kortingen van
10% op de prijzen van cursussen, lezingen, wandelingen en excursies. Voor
minimaal ƒ 25,- per cursusjaar steunt u de activiteiten van de Stichting Kunst in zicht.
U kunt dit bedrag overmaken op gironummer 4970581 ten name van de Stichting
Kunst in zicht, Groningen onder vermelding van ’donateur KIZ’.
Kortingen

Ook houders van een Pas 65 + , CJP-ers en studenten ontvangen een korting van
10% op de vermelde prijzen.
Lezingen en cursussen op bestelling
Kunst in zicht Verkoopt’ ook lezingen. In het docentenbestand van Kunst in zicht zijn

meer dan 100 docenten opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd op zeer
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diverse terreinen. Het aantal onderwerpen voor lezingen, dat aangeboden kan
worden, is dan ook vrijwel onbeperkt. Vele instellingen en verenigingen hebben de
weg naar Kunst in zicht al gevonden.
Behalve lezingen kunnen ook cursussen van iedere gewenste lengte over ieder
gewenst onderwerp ’op maat’ worden afgeleverd.
Inschrijving

Inschrijving voor lezingen, cursussen, wandelingen en excursies kan op twee
manieren geschieden:
*
door storting van het verschuldigde cursusgeld onder
vermelding van het cursusnummer op gironummer 4970581
ten name van de Stichting Kunst in zicht, Groningen, tot
uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de cursus.
*
door aanmelding en betaling bij Athena’s Boekhandel, Oude
Kijk in ’t Jatstraat 42, Groningen.
Cursusvoorwaarden

Wanneer een cursus door omstandigheden niet kan doorgaan, krijgen de cursisten
krijgen hiervan bericht in de week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds
betaalde cursusgeld wordt uiteraard teruggestort.
Afzeggen door cursisten kan tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Het reeds
betaalde cursusgeld wordt dan terugbetaald onder aftrek van ƒ 10,administratiekosten. Voor een lezing wordt ƒ 7,50 afgetrokken. In alle andere
gevallen wordt geen restitutie verleend.
Meer informatie

Voor nadere inlichtingen over alle activiteiten 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.
De Stichting Kunst in zicht is ook aangesloten bij de Algemene Groningen Informatie
(AGI). In de hele provincie staan bij alle Openbare Bibliotheken en VW’s terminals,
waar informatie over het programma van de stichting opgeroepen kan worden onder
het nummer *786#.
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LEZINGEN IN CULTUURCENTRUM DE OOSTERPOORT
De Stichting Kunst in zicht verzorgt dit seizoen opnieuw een aantal lezingen in
samenwerking met het Centrum voor Beeldende Kunst (CBK). De lezingen sluiten aan

bij door het CBK georganiseerde tentoonstellingen in Cultuurcentrum De
Oosterpoort.
Lies Netel over EDUARD WASKOFSKI

naar aanleiding van de overzichtstentoonstelling over deze kunstenaar zondag 22
september, 15.30 uur
Johan Deumers over KUNSTENAARSBOEKEN

naar aanleiding van de tentoonstelling ’lmago Mundi’ over kunstenaarsboeken
zondag 17 november, 15.30 uur
Flip

Ekkers

over

DOOR

GRONINGSE

KUNSTENAARS

GEMAAKTE

KUNSTENAARSBOEKEN

naar aanleiding van de tentoonstelling ’lmago Mundi’ zondag 24 november, 15.30
uur
Frits Maats over VIDEOKUNST

donderdag 19 september, 20.00 uur
donderdag 10 oktober, 20.00 uur
donderdag 14 november, 20.00 uur
Alle lezingen vinden plaats in Cultuurcentrum De Oosterpoort in de Blauwe Hoek
(onder voorbehoud), Trompsingel 27, telefoon 050-680160 en duren ongeveer 45
minuten. De toegangsprijs bedraagt ƒ 5,- per lezing. Donateurs van Kunst in zicht
betalen slechts ƒ 4,-. Voor nadere gegevens kunt u De Agenda van de Schouwburg
en de Oosterpoort raadplegen.
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EXCURSIES

In dit nieuwe seizoen organiseert de Stichting Kunst in zicht voor het eerst in
samenwerking met Jan Hofstra Reizen in Drachten een drietal excursies. De excursies
sluiten aan bij de lezingen en cursussen die Kunst in zicht dit najaar geeft. Hiermee
wil Kunst in zicht tegemoetkomen aan de behoefte van veel cursisten om op een
goedkope maar comfortabele wijze en onder deskundige begeleiding culturele
evenementen in binnen- en buitenland te bezoeken.
Op zaterdag 26 oktober 1991 begeleidt Linda Dekker een excursie naar de
Menkemaborg in Uithuizen eh de Borg Verhildersum te Leens. In het kader van haar
stage bij de Groninger Borgenstichting werkte zij enige tijd in beide borgen en is
derhalve zeer deskundig op dit terrein. De tocht wordt geheel in stijl gemaakt met
een historische autobus van het merk Saurer. U gebruikt de lunch in het Schathoes
van de Menkemaborg. Meer gegevens over de excursie vindt u op pagina 20.
De excursie krijgt een vervolg in het voorjaar van 1992, wanneer enkele Friese States
en de bijbehorende stijltuinen zullen worden bezocht.
In aansluiting op de stedencursussen Lissabon en Gent/Brugge wordt van 1 tot en met
3 november 1991 een geheel verzorgde excursie naar Vlaanderen georganiseerd. U
reist vrijdag 1 november per luxe touringcar naar Brussel, waar de Europalia worden
gehouden. Dit najaar presenteert Portugal zich met tien groots opgezette
tentoonstellingen en maar liefst 120 muziek-, theater- en dansuitvoeringen en
evenementen waarin de literatuur centraal staat. Deelnemers aan de cursus Lissabon
verblijven twee nachten in een hotel nabij het Paleis voor Schone Kunsten, waar van
19 september tot 29 december de tentoonstelling Triomf van de Barok’ te zien is. De
overige deelnemers reizen door naar Brugge, waar zij zaterdag een bezoek aan het
Groeninge- en het Memlingmuseum brengen en een historische wandeling door de
stad maken. Zondag 3 november wordt Gent bezocht. Aan het eind van de dag reist
u via Brussel terug naar Groningen. De excursie wordt begeleid door Aart de Gooijer
en Anna Keiler. Meer informatie over de cursussen vindt u op pagina 13 en 16.
Zaterdag 11 januari 1992 wordt een dagexcursie naar Amsterdam gehouden. Voor

deelnemers aan de cursussen over Rembrandt, Degas en Co Westerik een
aantrekkelijke gelegenheid de tentoonstellingen van het werk van deze kunstenaars
te bekijken. Ook bij deze excursie is deskundige begeleiding aanwezig. Meer
informatie over bovengenoemde cursussen vindt u op pagina 30, 25 en 26.
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Voor de exursies kunt u zich bij aanvang van de cursus opgeven. Voor de
borgentocht moet u zich uiterlijk 19 oktober aangemeld hebben bij Athena’s
Boekhandel. Voor het overige gelden de algemene cursusvoorwaarden (zie pagina
6). Nadere aankondigingen en gegevens over de excursies naar Vlaanderen en
Amsterdan worden bekendgemaakt in de dag- en weekbladen. We rekenen op grote
belangstelling!

/
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OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN NAJAAR 1991 (wijzigingen in het

programma voorbehouden)
1.

Tuinarchitectuur

cursus

ma 16, 23 sept

2.

Praag

lezing

ma 30 sept

3.

Lissabon

lezing

di 1 okt

4.

Hofjes in Groningen stadswandeling za 5 of 12 okt

5.

Berlijn

lezing

ma 7 okt

6.

Gent en Brugge

lezing

di 8 okt

7.

Bouwstijlen
in Groningen

stadswandeling zo 20 okt

8.

Oorsprong en begin van
de beeldende kunst
cursus

ma 21, 28 okt

9.

Glas

lezing

di 22 okt

10.

Borgentocht

excursie

za 26 okt

11

Saenredam

lezing

ma 4 nov

12.

Lucebert

cursus

ma 11, 18 nov

13.

Decors in de

lezing

di 12 npv

14.

Het nieuwe stadspark

15.

Edgar Degas

lezing

ma 25 nov

16.

Co Westerik

lezing

ma 2 dec

17.

Symboliek I:
de middeleeuwen

thema-cursus

di 3 dec

Symboliek II:
de zeventiende eeuw

thema-cursus

di 10 dec

18.

kerk

cursus

di 19, 26 nov

19.

Symboliek III:
de Pre-Raphaelite Brotherhood thema-cursus di 17 dec

20.

Rembrandt

cursus
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ma 9, 16 dec

1. Cursus
BEKNOPT
Over moderne tuinkunst

data tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: maandag 16, 23 september
: 19.00 - 21.00 uur
: ƒ 25,00
: Rosemarie Gerritsen
: Forma Aktua, Nwe
Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

In deze nieuwe cursus worden vorm en functie van hedendaagse tuinen behandeld.
Tuinen ontstonden met de vaste vestiging van de mens. In een afzonderlijke,
beveiligde, omheinde ruimte, een hof, kweekte men geneeskrachtige kruiden,
eetbare gewassen en bloemen in een functionele ordening. Dit uitgangspunt geldt
nog steeds voor de huidige boerentuinen. Het zijn tuinen in de zuiverste en
eenvoudigste vorm. De vormgeving wordt er bepaald door de functie.
In moderne tuinen bepaalt de beplanting voor een groot deel de sfeer. Architecturale
elementen (prieel, pergola) spelen een ondergeschikte rol. Het wezen van een tuin
is evenwel de door de mens bepaalde vorm waarbinnen de natuur zich kan
ontplooien. In die vorm spelen elementen als bestrating, gras, beplanting en
eventueel water een even belangrijke rol.

Rosemarie Gerritsen is beeldend kunstenaar en heeft een bureau voor
tuinarchitectuur.
N.B. Gewijzigde aanvangstijd!
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2. Lezing
PRAAG

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: maandag 30 september
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 12,50
: Garmt Haakma
: Forma Aktua, Nwe
Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

Toen Praag rond het jaar 1500 in financieel, cultureel en politiek opzicht de toon
aangaf in Europa, toen Karei IV zijn vermaarde universiteit stichtte en Praag
uitbouwde tot een moderne stad liep volgens de overlevering in datzelfde Praag de
Golem door de stegen van de Joodse wijk Josefov. Tegelijkertijd stroomde het
donkere water van de Moldau om de ongenaakbare rots van Vysehrad.
Nog steeds ademt Praag de sfeer van grootse cultuur, welvaart en vergane glorie.
Nog steeds vormen de donkere stegen van de binnenstad de achtergrond voor het
optreden van de legendarische Ridders van Blanik en nog steeds stroomt de Moldau
- altijd dezelfde, altijd anders - door Praag, dat sinds kort weer mag meedoen met
het rijke leven van Europa. De lezing geeft een introductie in de geschiedenis, de
legenden en de bouwkunst van de mooiste stad van Midden-Europa.

Garmt Haakma is historicus. Hij begeleidt reizen naar Praag.
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3. Lezing
LISSABON, ’prinses
van de Taag’

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: dinsdag 1 oktober
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 12,50
: Aart de Gooijer
: Forma Aktua, Nwe
Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

De ’onbetwiste prinses der wereldsteden (...) voor wie de zee zwicht’ noemde de
16de-eeuwse Portugese dichter De Camoes de fascinerende hoofdstad van Portugal.
Met de blik gericht op de oceanen en met een been in Afrika is Lissabon een stad
van extremen. Haar woelige historie vertelt hiervan. Na de stichting, volgens de
legende door Odysseus, volgens historici door de Foeniciers rond 1200 voor
Christus, kende de stad vele heren.
Na een bloeiperiode in de zestiende eeuw werd de ’prinses van de Taag’ in 1755
getroffen door een vernietigende aardbeving en in 1988 door een grote brand.
Architectuur en stedebouw getuigen op opvallende wijze van deze geschiedenis. Ook
de omgeving van Lissabon draagt dit stempel in paleizen en kloosters, havens en
industrie.
De aanleiding voor de lezing vormen de Europalia in Brussel, die dit najaar worden
gehouden en geheel gewijd zijn aan de kunst en cultuur van Portugal. Het is mogelijk
om in aansluiting op deze lezing deel te nemen aan de excursie naar Vlaanderen van
1 tot en met 3 november 1991. Meer informatie hierover vindt u op pagina 8.
Aart de Gooijer is kunsthistoricus. Hij begeleidt reizen naar Portugal.
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4. Stadswandeling
HOFJES IN GRONINGEN

data tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: zaterdag 5 of 12 oktober
: 14.00 uur
: ƒ 12,50
: Minette Albers
: Martinitoren
: bij Athena’s Boekhandel

De stad Groningen staat bekend om zijn vele hofjes, ook wel gasthuizen genoemd.
Ze zijn te herkennen aan hun karakteristieke vorm: de huizen staan rond een
binnenplaats of tuin en een poort geeft toegang tot de hof. Oorspronkelijk zijn de
gasthuizen liefdadige instellingen die zich bekommeren om het lot van armen en
vreemdelingen. Ze zijn gesticht door leden van vooraanstaande families uit de stad
en liggen in de nabijheid van de toegangswegen aan de rand van de stad. Zo stichten
Borneer Solleder en zijn zoon meester Albert in 1405 dichtbij de stadspoort een
gasthuis voor de opvang van ’ellendighe en arme pelegrams’. Het gasthuis wordt
gewijd aan de heilige Geertruid, patrones van de reizigers. In de loop der jaren neemt
het aantal behoeftigen toe en biedt het gasthuis ook blinden, kreupelen, ouden van
dagen en zelfs krankzinnigen onderdak. Na 1600 wordt het St. Geertruidsgast- huis
net als de meeste Groningse gasthuizen een bejaardenhuis.
De stadswandeling voert langs een vijftal in oorsprong middeleeuwse hofjes in de
Groningse binnenstad, waaronder het St. Geertruidsgasthuis, het St. Anthonygasthuis
en het Heilige Geestgasthuis.

Minette Albers studeerde kunstgeschiedenis en mediaevistiek. Zij is gespecialiseerd

in de kunst en cultuur van de middeleeuwen.
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5. Lezing
BERLIJN
Van dubbelstad tot metropool met twee gezichten

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: maandag 7 oktober
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 12,50
: Aart de Gooijer
: Forma Aktua,
Nwe Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

De fascinerende metropool aan de Spree kent een boeiende en bewogen historie.
Rond 1237 ontstaan vanuit twee steden, Berlin en Cölln, groeide de stad na 1871 uit
tot de hoofdstad van een groot keizerrijk. Na de snelle metamorfose van rustige
residentiestad tot wereldstad, na de jaren van wederopbouw na een verwoestende
wereldbrand staat Berlijn opnieuw voor een bijna onoplosbaar probleem: het
samenvoegen van twee steden die eikaars bestaan lijken te ontkennen tot een nieuwe
Duitse hoofdstad.
Niet alleen de geschiedenis maakt Berlijn tot een fascinerende stad. Als
ontmoetingspunt van Oost en West, als cultureel brandpunt tijdens de Weimarrepubliek en als eilandstad na 1961 kende Berlijn een boeiend cultureel leven. Nu,
na de val van de Muur, zal de Berlijnse cultuur een nieuw, ongetwijfeld fascinerend
hoofdstuk schrijven.
Aart de Gooijer is kunsthistoricus en begeleidt reizen.
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6. Lezing
’HERFSTTU DER MIDDELEEUWEN’ De
kunstschatten van Gent en Brugge

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: dinsdag 8 oktober
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 12,50
: Anna Keiler
: Forma Aktua, Nwe
Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

In de middeleeuwen behoorden zowel Gent als Brugge tot de grootste steden van
Europa. Vooral in de vijftiende eeuw floreerden handel en nijverheid en bloeiden de
schilder- en beeldhouwkunst op.
Op deze avond gaan we terug in de tijd om een wandeling te maken door het oude
Brugge en Gent. De route voert in beide steden langs enkele middeleeuwse
monumenten, zoals de Onze Lieve Vrouwe kerk en het stadhuis te Brugge en de Sint
Baafskathedraal en enkele fraaie woonhuizen in Gent.
Ook aan de Vlaamse schilderkunst zal aandacht worden besteed. Hoewel de werken
van vermaarde Vlaamse schilders als de gebroeders Van Eyck of Rogier van der
Weyden verspreid zijn over Europese en Amerikaanse musea, bleef ook in Gent en
Brugge een aantal herinneringen aan deze bloeiperiode bewaard. Zo is het beroemde
altaarstuk van de gebroeders Van Eyck, ’Het Lam Gods’, nog steeds in Gent te zien.
Het Groeningemuseum en het Memlingmuseum in Brugge bezitten bovendien een
mooie en zeer belangrijke collectie vijftiende-eeuwse Vlaamse schilderijen. In de
lezing zal kort ingegaan worden op de betekenis van de voorstellingen.
Het is mogelijk om in aansluiting op deze lezing deel te nemen aan de excursie naar
Vlaanderen van 1 tot en met 3 november 1991. Meer informatie hierover vindt u op
pagina 8.
Anna Keiler is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in de Vlaamse schilderkunst.
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7. Stadswandeling
BOUWSTIJLEN IN GRONINGEN

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: zo 20 oktober
: 14.00 uur
: ƒ 12,50
: Margriet Panman
: Martinitoren
: bij Athena’s Boekhandel

Na de stadswandelingen Art Nouveau en Amsterdamse School zal dit jaar een
rondleiding langs bouwstijlen uit de negentiende eeuw in de stad Groningen worden
georganiseerd.
Veel bekende gebouwen, zoals het oude Stadhuis, de Korenbeurs, het N.S.- station
en de Harmonie zijn in de vorige eeuw opgetrokken. Toch verschilt de vormgeving
per pand. Doel van deze rondleiding zal zijn de uiteenlopende bouwtrants nader te
bekijken. Zo zullen veel stijlen aan de orde komen die teruggrijpen op vroegere
bouwtrants, zoals de zogenaamde neo-stijlen, en bouwvormen die elementen uit
verschillende oudere stijlen in zich verenigen, bijvoorbeeld het eclecticisme. Ook
geheel nieuwe bouwstijlen die in de negentiende eeuw ontstonden, de Chalet-stijl en
de Berlagiaanse stijl, zullen aandacht krijgen.

Margriet Panman is architectuurhistoricus. Zij inventariseert jongere monumenten

in de provincie Groningen in het kader van het landelijke monumenteninventarisatieproject.
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8. Cursus
OVER OORSPRONG EN BEGIN VAN DE BEELDENDE KUNST

data tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: maandag 21, 28 oktober
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 25,00
: Carell Lagerwerf
: Forma Aktua, Nwe
Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

Sinds het voor velen onheilspellende verschijnsel van de abstracte kunst - ’dat kan
mijn kleine broertje ook’ - is de vraag naar wat kunst nu eigenlijk is, niet meer uit de
mode geweest. Om te proberen een antwoord te vinden op deze hamvraag zullen we
ons verdiepen in de oorsprong van kunst. Dit doen we door op zoek te gaan naar de
eerste uitingen van kunst en door deze te duiden, net zoals sommige taalgeleerden te
werk gaan. Zij proberen de aard van ’taal’ te ontraadselen aan de hand van de
ontwikkeling van het gebrabbel van zuigelingen.
Kunst heeft, evenals taal, een communicatieve functie. Blijkbaar hebben we te
maken met verschijnselen van dezelfde orde die als doel hebben elkaar te verstaan,
te begrijpen; om iets duidelijk te maken over de uiterlijke werkelijkheid of elkaar
iets te vertellen over ons innerlijk. Als kunst en taal van dezelfde orde zijn, dan
hebben ze wellicht dezelfde oorsprong.
De eerste avond gaat over de ontdekkings- en verklaringsgeschiedenis van de oudst
bekende kunst. Tijdens de tweede avond komt de communicatieve functie van kunst
en taal aan de orde en zal vanuit die invalshoek geprobeerd worden een antwoord te
geven op de vraag naar de oorsprong en het begin van de beeldende kunst. Het laatste
uur zal er gelegenheid zijn voor kritische vragen en discussie.

Carell Lagerwerf is beeldend kunstenaar en prehistoricus.
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9. Lezing
GLAS

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: dinsdag 22 oktober
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 12,50
: Diana Bont
: Forma Aktua, Nwe
Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

Deze lezing sluit aan bij de tentoonstelling ’Geperst glas uit Leerdam’, die vanaf 1
november te zien is in het Drents Museum in Assen. Er wordt persglas getoond uit
het einde van de negentiende eeuw en de eerste helft van de twintigste eeuw. Door
middel van de techniek waarbij glas onder druk in een vorm wordt geperst, werden
de glasprodukten voor het eerst voor een groter publiek bereikbaar. Het was namelijk
een goedkoop procédé en daardoor konden de verkoopprijzen laag gehouden
worden. In eerste instantie was de vorm van de voorwerpen pretentieloos en gericht
op de smaak van de massa. Men probeerde bijvoorbeeld geslepen kristal te imiteren.
Na 1915 gingen tal van bekende kunstenaars, architecten en beeldhouwers,
waaronder H.P. Berlage en A.D. Copier, ontwerpen maken voor drinkserviezen,
vazen en ander gebruiksvoorwerpen van geperst glas.
In de lezing zal aandacht besteed worden aan de ontwikkeling van het geperste glas
en zullen karakteristieke voorbeelden nader besproken worden.

Diana Bont studeert kunstgeschiedenis en doet in het kader van haar docto-

raalscriptie onderzoek naar glaskunst.

10. Excursie
BORGENTOCHT

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: zaterdag 26 oktober
: 10.00 uur
: ƒ 65,(incl. lunch, excl. entrees)
: Linda Dekker
: Hoofdstation
: bij Athena’s Boekhandel,
vóór 19 oktober

Van het oorspronkelijk grote aantal borgen in Groningen resten ons nog slechts
enkele. Zij zijn de getuigen van het glorierijke verleden van de Groninger
Ommelanden.
Op deze borgentocht zullen de Menkemaborg te Uithuizen en Borg Verhil- dersum
te Leens worden bezocht. Qua tijd en stijl sluiten zij goed op elkaar aan. De
Menkemaborg is in de stijl van de achttiende eeuw ingericht; op Verhildersum tracht
men de sfeer van de negentiende eeuw weer te geven. In de rondleidingen zal worden
ingegaan op de specifieke bouw- en ontwikkelingsgeschiedenis van deze borgen.
Tevens zullen ze binnen de algemene context van groei, bloei en verval van de
Groninger landadel worden geplaatst. Er is bovendien gelegenheid de stijltuinen van
beide borgen te bekijken. Uniek zijn de beelden die de beeldhouwer Eddy Roos
maakte voor de tuin van de Borg Verhildersum.
Voor meer informatie zie pagina 8.

Linda Dekker is kunsthistoricus. Tijdens haar stage bij de Groninger Borgen-

stichting werkte zij in de Menkemaborg en de Borg Verhildersum.
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11. Lezing
PIETER SAENREDAM
EN DE 17DE-EEUWSE ARCHITECTUURSCHILDERKUNST

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: maandag 4 november
: 1930 - 21.30 uur
: ƒ 12,50
: Lyckle de Vries
: Forma Aktua,
Nwe Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

Onder de vele specialismen, waarin de Nederlandse schilderkunst van de zeventiende
eeuw uiteenvalt, neemt de architectuurschilderkunst een bijzondere plaats in. Dit
’vak’ is relatief laat tot ontwikkeling gekomen. Pas aan het eind van de zestiende
eeuw beoefende Hans Vredeman de Vries als eerste dit specialisme. Zijn voorbeeld
werd al snel nagevolgd. Toch zou het aantal schilders, dat zich op de afbeelding van
gebouwen (interieur en exterieur, bestaand of gefantaseerd) ging toeleggen, vrij klein
blijven. Onder deze super- specialisten zijn Emanuel de Witte en Pieter Saenredam
de bekendsten.
Aan de betekenis van Saenredams werk en aan de culturele context waarin de
kunstenaar thuishoorde is recentelijk veel aandacht besteed. Ook is zijn
werkmethode onlangs nauwkeurig gereconstrueerd. Een en ander zal in de lezing aan
de orde komen.
Aanleiding voor deze lezing is de gelijknamige tentoonstelling die van 15 september
tot en met 24 november 1991 in het Museum Boymans van Beuningen in Rotterdam
te zien zal zijn.
Lyckle de Vries doceert kunstgeschiedenis van de Nieuwe Tijd (1400-1800) aan de

Rijksuniversiteit Groningen.
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12. Cursus
LUCEBERT, SCHILDER - DICHTER

data
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: maandag 11, 18 november
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 25,00
: Mieke van den Berge, Karolien Bloemsaat
: Forma Aktua,
Nwe Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

Eerste avond: De schilder
Voor de Nederlandse schilder Lucebert speelde de COBRA-beweging een
belangrijke rol, hoewel hij er kort en slechts zijdelings bij betrokken was. COBRA
ontstond als reactie op de academisch-realistische en geometrisch- abstracte kunst.
De nieuwe kunstenaarsgroep propageerde spontaan en improviserend schilderen en
putte inspiratie uit primitieve kunst en kindertekeningen. Op deze avond zal bekeken
worden welke plaats het werk van Lucebert hierin inneemt en hoe hij invloeden van
onder andere Picasso, Miro en Klee verwerkt.
Tweede avond: De dichter
Bij het lezen van de gedichten van Lucebert heeft men de zeldzame sensatie iets te
genieten zonder er iets van te begrijpen. Lucebert probeert zijn gedichten een plaats
te geven in het centrum van de werkelijkheid. Zoals de werkelijkheid niet slechts
over een facet van het leven gaat, zo gaan zijn gedichten ook over alles tegelijk. Op
deze avond proberen we door nadere beschouwing meer te begrijpen van de poëzie
van Lucebert. Tevens gaan we in op de dichtkunst en het culturele klimaat in de jaren
vijftig.
De cursus sluit aan bij de tentoonstelling over Lucebert, die van 9 november 1991 tot
en met 15 januari 1992 te zien zal zijn in het Fries Museum te Leeuwarden.

Mieke van den Berge is kunsthistoricus en geeft cursussen over uiteenlopende
kunsthistorische onderwerpen. Karolien Bloemsaat is schrijver en docent literaire
vorming.
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13. Lezing
DECORS IN DE KERK
Carnavalstrekker of paas-spektakel

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: dinsdag 12 november
: 19.30 - 2130 uur
: ƒ 12,50
: Hiske Lulofs
: Forma Aktua, Nwe
Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

In de zeventiende en achttiende eeuw werden in Italië, Oostenrijk en Duitsland
decors in het kerkkoor opgezet als een toneel met bijbelse voorstellingen, waarbij
het schip van de kerk als auditorium fungeerde. Het ging om de spectaculaire
aankleding van een liturgische plechtigheid, die op initiatief van de Jezuïeten tot een
jaarlijkse traditie uitgroeide. Aan het begin van de zeventiende eeuw introduceerden
zij het barokke coulissendecor in de kerken van Rome om tijdens carnaval, het
populairste volksfeest in Rome, een groot publiek te trekken. In Oostenrijk en
Beieren, waar het paasfeest meer leefde onder de bevolking, voerden de Jezuïeten
hetzelfde type decor in ter opluistering van kerkelijke plechtigheden in de paastijd.

Hiske Lulofs is kunsthistoricus. Zij verricht momenteel promotie-onderzoek naar

kerkelijke decors in de zeventiende en achttiende eeuw.
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14. Cursus
HET NIEUWE STADSPARK

data tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: dinsdag 19, 26 november
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 25,00 1
: Gert ter Haar, Bert Bandringa
: Forma Aktua,
Nwe Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

Eerste avond: Hoe zal het stadspark van de toekomst eruit zien?
Na jaren van routinematige vormgeving staat het stadspark weer volop in de
belangstelling van ontwerpers. Verschillende recent verschenen parkontwer- pen
(Joubertplantsoen Den Haag, Meridiaanpark Almere, Museumpark Rotterdam) laten
zien dat de ideeën over de vormgeving van stadsparken aan het veranderen zijn. Deze
veranderingen, de achtergronden en de mogelijke consequenties ervan, zijn het
onderwerp van deze avond.
Tweede avond: Groningse parken in een nieuw perspectief
Tn het begin van deze eeuw werd het groen als functie in de stad belangrijk.
Denkbeelden over licht en lucht in de stad ontstonden als reactie op de slechte
woonomstandigheden in de arbeiderswijken. De stadsparken vormden een van de
weinige mogelijkheden voor grote groepen van de bevolking om te recreëren/ ’Door
de toegenomen vrije tijd en grote mobiliteit in de huidige samenleving zijn de
Middellandse Zee en de Mont Blanc nu even dichtbij als vroeger Schiermonnikoog.
Noord Drenthe en het Noorder Dierenpark in Emmen vervullen nu dezelfde functie
als het Stadspark destijds.’ Deze avond zal gaan over de nieuwe rol, betekenis en
vormgeving van de Groningse parken in het algemeen en het Stadspark in het
bijzonder.
De cursus sluit aan bij de tentoonstelling over het nieuwe stadspark, die van 16
november 1991 tot en met 9 februari 1992 te zien zal zijn in het Nederlands
Architectuurinstituut in Rotterdam en bij de nieuwe plannen voor de Groningse
stadsparken.
Gert ter Haar is architectuurhistoricus. Hij is betrokken bij de tentoonstelling in
Rotterdam. Bert Bandringa heeft landschapsarchitectuur gestudeerd. Hij is betrokken

bij het nieuwe ontwerp voor het stadspark in Groningen.
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15. Lezing
DE BEELDEN VAN EDGAR DEGAS

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: maandag 25 november
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 12,50
: Carolien ten Bruggencate
: Forma Aktua,
Nwe Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

De Franse impressionist Edgar Degas was een kunstenaar, die zich zowel aan de
schilderkunst als aan de beeldhouwkunst wijdde. In deze lezing zal de aandacht
vooral uitgaan naar de beelden van Degas. Deze kregen pas na zijn dood, toen zij in
brons gegoten werden, grote bekendheid. Slechts een beeld stelde hij zelf ooit
tentoon: ’Kleine danseres, 14 jaar oud’. Met dit beeld toonde Degas zich een kind
van zijn tijd. Niet alleen door het weergeven van een kortstondig moment, maar ook
door de onderwerpskeuze: hij koos geen beroemde persoon of ingewikkelde
allegorie, maar een onopgesmukt, anoniem danseresje. Het extreme realisme - het
beeld draagt een echte tutu en rosé schoentjes - zorgde indertijd voor de nodige
beroering.
Het is nog steeds de vraag hoe belangrijk de beeldhouwkunst voor Degas is geweest.
Maakte hij de beelden slechts om bepaalde problemen in zijn tweedimensionale werk
op te lossen? Of vormen zij een zelfstandig oeuvre, parallel aan zijn schilderkunst?
Deze kwestie zal aan de orde komen, evenals de positie die de beelden van Degas
innemen in de traditie van de moderne beeldhouwkunst.
De aanleiding tot deze lezing vormt de tentoonstelling over de beelden van Degas,
die van 29 november 1991 tot en met 23 februari 1992 te zien zal zijn in het
Rijksmuseum Vincent van Gogh te Amsterdam. Het is mogelijk de tentoonstelling te
bezoeken tijdens de excursie naar Amsterdam op 11 januari 1992. Meer informatie
hierover vindt u op pagina 8.

Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in moderne kunst.
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16. Lezing
CO WESTERIK EN DE ALLEDAAGSE WERKELIJKHEID

datum
tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: maandag 2 december
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 12,50
: Janet Meester
: Forma Aktua,
Nwe Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

’Kunst komt voort uit verwondering over alles wat er om je heen gebeurt (...). Een
ander woord voor verwondering is vervreemding, maar eigenlijk is het precies
hetzelfde.’
Co Westerik neemt de alledaagse werkelijkheid als thema voor zijn werk. Hij
schildert echter geen objectief gegeven wereld, maar stelt vragen bij de wereld die
wij als objectief gegeven zien. Zo wordt plotseling een lucifersdoosje bevreemdend,
een bloedende vinger angstaanjagend. De wijze waarop hij zijn beeldend materiaal
hanteert, bepaalt en versterkt het verhaal dat in zijn werk wordt verteld.
Aan de hand van tekeningen en schilderijen zal nader ingegaan worden op Westeriks
thematiek en materiaalbehandeling. De lezing sluit aan bij de
overzichtstentoonstelling van het werk van deze belangrijke Nederlandse kunstenaar
die van 23 november 1991 tot en met 12 januari 1992 in het Stedelijk Museum te
Amsterdam. U kunt deze tentoonstelling bezoeken tijdens de excursie naar
Amsterdam op 11 januari 1992. Meer informatie vindt u op pagina 8.

Janet Meester is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in moderne kunst.
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17. Thema-serie
SYMBOLIEK IN DE BEELDENDE KUNST I : DE MIDDELEEUWEN

datum
tijd
kosten
docent
plaats

: dinsdag 3 december
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 12,50 (bij deelname aan de hele
cursus ƒ 10,- per avond)
: Minette Albers
: Forma Aktua, Nwe Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

opgave
In de middeleeuwen wordt het dagelijks leven beheerst door het christelijke geloof.
De middeleeuwse kunst heeft dan ook een overwegend religieus karakter en is in de
eerste plaats gemaakt als eerbetoon aan God. Schilderingen, beeldhouwwerken,
mozaïeken en miniaturen tonen religieuze onderwerpen: gebeurtenissen rond het
leven, lijden en sterven van Christus, het leven van Maria en andere heiligen. De
voorstellingen dienen voor de vaak ongeletterde gelovigen als prentenboek: als
onderricht in de christelijke leer en als geheugensteuntje bij de geloofsbeleving. Zij
tonen de gelovigen het goede voorbeeld en sporen hen aan een vroom en deugdzaam
leven te leiden. Veel details in deze voorstellingen hebben een symbolische
betekenis en verwijzen naar een andere, hogere werkelijkheid. Voor de
middeleeuwse toeschouwer was de betekenis meestal duidelijk; voor ons is ze
minder vanzelfsprekend. Want wat betekenen een aap aan een ketting, twee ogen op
een schaaltje en een man met zijn hoofd in zijn handen? En wat hebben een
eenhoorn, een vaas met lelies en een omsloten tuin met elkaar te maken?
De lezing geeft antwoord op vragen als deze en maakt u wegwijs in de wondere
wereld van de verborgen betekenissen in de middeleeuwse kunst.

Minette Albers heeft kunstgeschiedenis en mediaevistiek gestudeerd. Zij is

gespecialiseerd in de kunst en cultuur van de middeleeuwen.
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18. Thema-cursus
SYMBOLIEK IN DE BEELDENDE KUNST II : DE ZEVENTIENDE EEUW

datum
tijd
kosten
docent
plaats

: dinsdag 10 december
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 12,50 (bij deelname aan de hele
cursus ƒ 10,- per avond)
: Jeltina Schoenmaker
: Forma Aktua, Nwe Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

opgave
Een van de hoogtepunten van de Europese kunst is de Nederlandse zeven- tiendeeeuwse schilderkunst. Oude meesters als Rembrandt, Frans Hals, Johannes Vermeer,
Jan Steen, Gerard ter Borch en Judith Leyster brachten diverse genres tot grote bloei.
Landschappen, portretten, stillevens en huiska- mertaferelen werden zo
natuurgetrouw mogelijk weergegeven en streelden het oog. Achter dit veelgeprezen
realisme gaat echter in de meeste gevallen een uitgebreide symboliek schuil. De
alledaagse taferelen werden namelijk vrijwel voortdurend gebruikt om een gedachte
mee te delen, een vermaning te geven of een zedenpreek te houden. Zo diende deze
schilderkunst met een dubbele bodem tot lering en vermaak. Om tot een beter begrip
van de zeventiende- eeuwse Nederlandse schilderkunst te komen wordt u aan de hand
van het werk van bekende en minder bekende meesters binnengeleid in de interessante wereld van de verborgen betekenissen.

Jeltina Schoenmaker is kunstgeschiedenis en archeoloog.
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19. Thema-cursus
SYMBOLIEK IN
BROTHERHOOD

datum
tijd
kosten
docent
plaats

DE

BEELDENDE

KUNST

III:

DE

PRE-RAPHAELITE

: dinsdag 17 december
: 1930 - 2130 uur
: ƒ 12,50 (bij deelname aan de hele
cursus ƒ 10,- per avond)
: Steven Kolsteren
: Forma Aktua, Nwe Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

opgave
Rond 1850 wilde een groep Engelse kunstenaars, de ’Pre-Raphaelite Brother- hood’,
iets nieuws brengen in de Victoriaanse kunst. Zij hadden aandacht voor heldere
kleuren, details en verborgen betekenissen. Daarvoor keken zij terug naar de tijd vóór
Rafael, de middeleeuwen.
De moralist Holman Hunt schildert bijbelse verhalen, bekend uit preken. Bepaalde
voorwerpen daarin verwijzen naar latere dramatische gebeurtenissen, zoals een
spijker naar de Kruisiging.
Dante Gabriel Rossetti, een scherpzinnige levensgenieter, verzint liever eigen
symbolen. Hij put uit de poëzie van Dante en gebruikt bloemen en muziekinstrumenten bij zijn beeldschone onschuldige dames en fatale feeksen.
Latere Pre-Raphaelieten, zoals Burne-Jones en Simeon Solomon, scheppen een eigen
droomwereld, waarin personificaties van Slaap, Dageraad en Liefde, vaak in
klassieke gedaantes, optreden. Ook mythologische thema’s oefenen grote
aantrekkingskracht uit.
Engels geraffineerd, dichterlijk verhalend, met onderhuidse passie: PreRaphaelitische symboliek is een rijk en mysterieus reservoir.
Steven Kolsteren is hoofd educatieve dienst in het Groninger Museum. In het kader

van zijn studie kunstgeschiedenis deed hij onderzoek naar naar de Pre- Raphaelieten.
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20. Cursus
REMBRANDT

data tijd
kosten
docent
plaats
opgave

: maandag 9, 16 december
: 19.30 - 21.30 uur
: ƒ 25,00
: Luuk Pijl
: Forma Aktua, Nwe
Ebbingestr. 129
: bij Athena’s Boekhandel

Geen enkele zeventiende-eeuwse schilder heeft zichzelf zo vaak afgebeeld als
Rembrandt van Rijn. Zijn zelfportretten vormen een fascinerend deel van zijn oeuvre
en kunnen opgevat worden als een autobiografie. Tijdens de cursus zal ondermeer
worden ingegaan op welke wijze en met welk doel Rembrandt zijn eigen beeltenis
vervaardigde. Parallel aan elk van Rembrandts ’tronieën’ zullen zijn meesterwerken
behandeld worden. Bij de keuze van deze schilderijen gaat speciale aandacht uit naar
die werken die op de komende grote Rembrandttentoonstelling te zien zullen zijn.
Luuk Pijl is kunsthistoricus. Hij is gespecialiseerd in de kunst van de Nieuwe Tijd

(1400-1800).
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De cursus vormt een goede voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling
’Rembrandt, de meester en zijn werkplaats’ die in Amsterdam wordt gehouden.
Rondom Rembrandt zijn in deze periode nog andere tentoonstellingen te zien.
Hieronder vindt u een selectie. De excursie naar Amsterdam, die wordt gehouden op
11 januari 1992, geeft u gelegenheid een van deze tentoonstellingen te bezoeken.
Meer informatie over de excursie vindt u op pagina 8.
’Rembrandt, de meester en zijn werkplaats’

schilderijen en etsen 4 december 1991 - 1 maart 1992 tekeningen
1991 - 19 januari 1992
Rijksmuseum Amsterdam
’Pieter Lastman, leermeester van Rembrandt’

7 december 1991 - 16 februari 1992
Museum Het Rembrandthuis Amsterdam
’Het Oude Testament in de schilderijen van de Gouden Eeuw’

13 december 1991 - 12 april 1992
Joods Historisch Museum Amsterdam
’De bijbel in huis’

14 december 1991 - 8 maart 1992
Rijkmuseum Het Catharijneconvent Utrecht
’Rembrandt en Lievens in Leiden, ’een jong stel en een schildersduo”

5 december 1991 - 1 maart 1992
Stedelijk Museum De Lakenhal Leiden
’Bredius, Rembrandt en het Mauritshuis’

30 november 1991-1 maart 1992
Mauritshuis Den Haag
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4 december

COLOFON

Vormgeving omslag
Samenstelling inbond

Ephraïm Milikowski, Gerard de Vries
Minette Albers, Carolien ten Bruggencate,
Margriet Oostra

De activiteiten van de Stichting Kunst in zicht worden mede mogelijk
gemaakt door Athena’s Boekhandel, Groningen.

3 september t/m 20 oktober

Trudi van den Berg
ruimtelijk werk

TENTOONSTELLINGEN

Toni Postma
ruimtelijk werk

Alexander S^habracq
ruimtelijk werk

Edu Waskowsky (1934-1976)
retrospectief ruimtelijk werk,
tekeningen

Henri de Wolf (1938-1986)
retrospectief
schilderijen, tekeningen, grafiek en
grafische vormgeving

Centrum Beeldende Kunst
Trompsingel 27 9724 DA
Groningen Telefoon 050 680160

Openingstijden:
dinsdag t/m vrijdag 10 -17 uur
donderdag 10 - 21 uur zaterdag
en zondag 14 - 17 uur

chris petrus' bouwatelier
speenkruidstraat 48
9731 gv - groningen
telefoon 050-417144
bureau voor architectuur, gewapend beton- en staalconstructies,
geluidmeting en acoustiek.

