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Informatie
Voor nadere inlichtingen over alle activiteiten van Kunst in Zicht kunt u ons bereiken via
een van de onderstaande adressen:

Stichting Kunst in Zicht, Informatiecentrum voor beeldende kunst Postbus 1181
9701 BD Groningen
Postgiro 4970581
Bezoekadres (maandag-, dinsdag— en vrijdagmorgen):
Centrum voor Amateurkunst
Noorderbuitensingcl 11
Groningen
tel 050-719600
(buiten kantooruren: tel 050-141638)

Athcna's Boekhandel
Oude kijk in zt Jatstraat 42
9712 EL Groningen
tel 050-125593

Centrum Beeldende Kunst (Cultuurcentrum De Oosterpoort)
Trompsingel 27
Groningen
tel 050-680160

Kunst in Zicht is ook aangesloten bij de Algemene Groningen Informatie (AGI). In de hele
provincie staan bij alle Openbare Bibliotheken en VVV's terminals, waar informatie over het
programma van de stichting opgeroepen kan worden onder het nummer *786#.

PROGRAMMA OVERZICHT
CURSUSSEN
KUNST IN ZICHT

januari tot en met juni 1992

Groningen, januari 1992

HET NIEUWE: VOORJAARSPROGRAMMA
Voor u ligt het programmaboekje van de Stichting Kunst in Zicht voor de tweede helft van
het cursusjaar, het voorjaar van 1992.
Na een goede start in september heeft Kunst in Zicht ook nu weer een gevarieerd aanbod
van cursussen,lezingen en excursies op het gebied van beeldende kunst, architectuur en
archeologie.
Doelstelling
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 of lezing ontvangt de cursist schriftelijke
informatie en literatuurverwijzingen. De cursussen en lezingen worden geïllustreerd met
dia's.
Nieuwe locaties
Met ingang van januari 1992 vinden de cursussen en lezingen van Kunst in Zicht plaats in
een nieuw onderkomen: de lezingenzaal van het Centrum Beeldende Kunst, dat zich in het
Cultuurcentrum De Oosterpoort bevindt. De ruimte biedt uitstekende faciliteiten en bevindt
zich in een passende omgeving waar altijd kunstwerken te zien zijn. In de pauze kan men
koffie of thee drinken in het café van De Oosterpoort.
Behalve over een nieuwe lesruimte beschikt Kunst in Zicht sinds kort ook over een kantoor.
Op maandag-, dinsdag- en vrijdagochtend zijn wij van 9.00 tot 13.00 uur bereikbaar in het
Centrum voor Amateurkunst, Noorder- buitensingel 11 in Groningen (tel 050-719600). U
kunt daar terecht voor alle informatie over de activiteiten van Kunst in Zicht.
Andere cursusavonden
In verband met de openstelling van het cultuurcentrum De Oosterpoort zijn de
cursusavonden verschoven naar de dinsdag— en woensdagavonden. Incidenteel wordt ook
op donderdagavond lesgegeven (zie p 10).
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Voorjaarsprogramma
Ook dit voorjaar biedt Kunst in Zicht weer enkele vakantiecursussen, waarin populaire
vakantiebestemmingen centraal staan. Naast kunsthistorische informatie worden daarin ook
praktische toeristische tips gegeven (zie p 18, 19, 20).
De stadswandelingen zijn inmiddels een vertrouwd onderdeel in het programma geworden.
Zij mogen zich in een groeiende belangstelling verheugen. Dit voorjaar hebben wij een
wandeling langs vier kerken in de stad Groningen toegevoegd (zie p 24, 27, 30).
Een geheel nieuwe activiteit is het atelierbezoek, dat op een aantal avonden in april-mei zal
plaatsvinden. Kunst in Zicht hoopt hiermee veel mensen te interesseren, die wel eens een
kijkje willen nemen in de werkplaats van een kunstenaar of die van de maker zelf uitleg
willen hebben over zijn werk (zie P23).
Het organiseren van excursies wordt in het voorjaar voortgezet. Wegens grote
belangstelling wordt in februari een tweede dagtocht gehouden naar de Rembrandttentoonstelling in Amsterdam (zie p 10). In juni zal een dagex- cursie naar de Documenta
in Kassei georganiseerd worden (zie p 31). Voorts is er een tocht gepland naar tuinen in
Friesland (zie p 28). Men kan ook aan deze excursies deelnemen, zonder dat men de
bijbehorende cursus of lezing gevolgd heeft.
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 in
Groningen.
U kunt ook gebruikmaken van het inschrijfformulier op pagina 33.
Cursusvoorwaarden
Wanneer een cursus door omstandigheden niet kan doorgaan, krijgen de cursisten hiervan
bericht in de week voor de geplande aanvangsdatum. I let reeds betaalde cursusgeld wordt
uiteraard teruggestort.
Afzeggen door cursisten kan tot 21 dagen voor aanvang van de cursus. Het reeds betaalde
cursusgeld wordt terugbetaald onder aftrek van f 10,- administratiekosten. Voor een lezing
wordt f 7,50 afgetrokken. In alle andere
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gevallen wordt geen restitutie verleend.

V(X)rdclen van het donateurschap
De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben een streepje voor. Zij ontvangen
automatisch het halfjaarlijkse cursusprogramma en eventuele aanvullende informatie over
de activiteiten van Kunst in Zicht Voorts krijgen zij kortingen van 10% op de prijzen van
cursussen, lezingen en wandelingen. Voor minimaal f 25,= per cursusjaar steunt u de
activiteiten van Kunst in Zicht. U kunt dit bedrag overmaken op gironummer 4970581 ten
name van de Stichting Kunst in Zicht, Groningen onder vermelding van 'donateur K1Z'.
Kortingen
Ook houders van een Pas 65 + , CJP-ers en studenten ontvangen 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 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.
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ZON DAG MIDDAG LEZING EN
Sinds vorig jaar organiseert Kunst in Zicht lezingen in samenwerking met het Centrum
Beeldende Kunst. Deze zullen voortgezet worden naast ons eigen vaste programma. De
zogenaamde 'zondagmiddaglezingen' hebben betrekking op de tentoonstellingen die in het
Centrum Beeldende Kunst te zien zijn. Zij vinden eveneens plaats in de lezingenzaal van het
CBK.
In de maanden januari tot en met mei staan in elk geval de volgende lezingen op het
programma:
Jan van der Plas over Hollandse pophoezen
zondag 19 januari, 15.30 uur
Marleen Hoekstra over Publikaties over beeldende kunst na 1945
zondag 29 maart, 15.30 uur
Peggy Bannenberg over Bedelarmbanden
zondag 10 mei, 15.30 uur
Ixo van der Laan over Beelden in de stad Groningen
zondag 9, 23 februari, 8 maart, 15.30 uur
Hein Kockelkoren over Kunstwerken uit de kunstuitleen
zondag 24 mei, 15.30 uur
De lezingen duren ongeveer 45 minuten en worden gevolgd door een rondleiding. De
toegangsprijs bedraagt f 5,= per lezing. Donateurs van Kunst in Zicht betalen slechts f 4,=,
Voor nadere gevens kunt u De Agenda van de Schouwburg en De Oosterpoort en de
Gezinsbode raadplegen.
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OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN VOORJAAR 1992
(wijzigingen in het programma voorbehouden)

1
2.

Het nieuwe stadspark
Rembrandt

3.

Symboliek I:
Middeleeuwen
Symboliek II:
thema-cursus
Zeventiende eeuw
Symboliek III:
thema-cursus
Prerafaelieten
Terpen en wierden
cursus
Middeleeuwse pelgrimscursus
tochten
Hendrik Nicolaas
cursus
Werkman
Sexualiteit in de
lezing
beeldende kunst
New York
lezing
Rome
cursus
Praag
lezing
De invloed van de
cursus
klassieken
Architectuurgeschiedenis cursus
Atelierbezoek
cursus

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.

21.
22.
23.

Kerken in de stad
Grondleggers van de
moderne beeldhouwkunst
Kathedralen in Frankrijk
Bouwstijlen in Groningen
Tuinen bij borgen en
stinzen
De invloed van Japan
Art Nouveau in Groningen
Documenta IX in Kassei

cursus
cursus
excursie
thema-cursus

wo 22, 29 jan
do 23, 30 jan
za 8 feb
di 28 jan
di 4 feb
di 11 feb
wo 5, 12feb
di 18, 25feb
wo 19, 26 feb
di 3 mrt

di 10 mrt
wo 11, 18 mrt
di 17 mrt
di 24, 31 mrt, 7
apr
wo 25 mrt, 1, 8, 22 apr
di 21, 28 apr
12, 19 mei
stadswandeling za 25 apr
cursus
di 28 apr, 5 mei
cursus
stadswandeling
cursus

wo 29 apr, 6 mei
zo 3 mei
di 12, 19, 26
mei, 2 juni
excursie
za 23 mei
cursus
wo 13, 20, 27 rnej
stadswandeling zo 17 mei
lezing
di 23 juni
excursie
za 27 juni
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1. Cursus
HET NIEUWE STADSPARK
data:
woensdag 22, 29 januari
tijd:
19.30 - 21.30 uur
kosten:
f 25,=
docenten: drs Gert ter Haar, ir Bert Bandringa
plaats:
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave:
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42
Eerste avond: Hoe zal het stadspark van de toekomst eruitzien?
Na jaren van routinematige vormgeving staat het stadspark weer volop in de
belangstelling van ontwerpers. Verschillende recent verschenen parkonlwer- 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
'In 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 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 nog tot en met 9
februari te zien is in het Nederlands Architectuurinstituut in Rotterdam en bij de nieuwe
plannen voor de Groninger stadsparken.
Gert ter Haar is architectuurhistoricus. Hij is betrokken bij de tentoonstelling in
Rotterdam. Bert Bandringa is landschapsarchitect en is in die hoedanigheid betrokken bij
het nieuwe ontwerp voor hel Stadspark in Groningen
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2. C ursus en excursie
REMBRANDT

data:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

donderdag 23, 30 januari
19.30 - 21.30 uur
t 25,=
drs Luuk Pijl
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

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
ingegaan worden op welke wijze en met welk doel Rembrandt zijn eigen beeltenis
vervaardigde. Parallel aan elk van Rem- brandts 'Ironieën' zullen zijn meesterwerken
behandeld worden. Bij de keuze van deze schilderijen gaat speciale aandacht uit naar
die werken die op de grote Rembrandttentoonstelling te zien zijn.
lAiuk Pijl is kunsthistoricus. Hij is gespecialiseerd in de kunst van de Nieuwe Tijd
(1400-1800).

De cursus vormt een goede voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling
'Rembrandt, de meester en zijn werkplaats' die in het Rijksmuseum te Amsterdam
gehouden wordt. Wegens overweldigende belangstelling organiseert Kunst in Zicht
op 8 februari 1992 nogmaals een excursie per bus naar deze expositie.
Vertrek: 7.30 uur
Plaats:
vanaf het hoofdstation NS
Kosten:
f 55,= (bus en entreebewijs)
Opgave: Athena's Bockhandel, Oude Kijk in 't Jatstraat 42 voor 15 januari
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3. Cursus
SYMBOLIEK IN DE BEELDENDE KUNST I: Middeleeuwen

datum:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

dinsdag 28 januari
19.30 - 21.30 uur
f 12,50
drs Bart Ruis
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

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.
Bart Ruis heeft kunstgeschiedenis gestudeerd.
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4. Cursus
SYMBOLIEK IN DE BEELDENDE KUNST II: De zeventiende eeuw

datum:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

dinsdag 4 februari
19.30 - 21.30 uur
f 12,50
n.t.b.
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel, Oude Kijk in
't Jatstraat 42

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 huiskamertaferelen 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.
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5. Thema-cursus
SYMBOLIEK IN DE BEELDENDE KUNST III:
De 'Pre —Raphaelite Brotherhood'

datum:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

dinsdag 11 februari
19.30 - 21.30 uur
f 12,50
drs Steven Kolsteren
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Rond 1850 wilde een groep Engelse kunstenaars, de 'Pre-Raphaelite Brotherhood',
iets nieuws brengen in de Victoriaanse kunst. Zij hadden aandacht voor heldere
kleuren, details en verborgen betekenissen. Daarvoor keken zij terug naar de tijd voor
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 scherpzinnig 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 PreRaphaelieten, 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 de Pre- Raphaelieten.
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6. Cursus
ANTIEKE WOONHEUVELS IN HET NOORDNEDERLANDSE KUSTGEBIED

data:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

woensdag 5, 12 februari
19.30 - 21.30 uur
f 25,=
drs Egge Knol
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Terpen, in het Groninger land bekend onder de naam 'wierden', behoren tot de
opmerkelijkste archeologische monumenten van Noord-Nederland. Reeds 600 voor
Christus begon de bewoning op de onbedijkte kwelders. De woonplaatsen werden al
snel vanwege overstromingsgevaar verhoogd en bleven deels tot op de dag van
vandaag in gebruik. Veel terpen zijn om hun vruchtbare grond afgegraven. Door
hierbij gedane vondsten en uit enkele opgravingen is veel over de vroegere bewoning
van deze woonheuvels bekend.
Naar aanleiding van de tentoonstelling in het Fries Museum over het 75- jarig bestaan
van de Vereniging voor Terpenonderzoek zal deze cursus ingaan op de geschiedenis
van het terpenonderzoek. Vervolgens wordt aan de hand van dia's de bewoning door
de tijd heen getoond van dit vruchtbare, maar steeds onder invloed van de zee staande
kwelderland. Tevens wordt aandacht besteed aan de recente vondsten uit de vroege
middeleeuwen, de tijd van de Friezen, Franken en Saksen.
Egge Knol, archeoloog/bioloog, is verbonden aan het Archeologisch Instituut van de
Vrije Universiteit in Amsterdam. Hij is gespecialiseerd in de vroegmiddeleeuwse
bewoning van het Noordnederlandse kustgebied.
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7. Cursus
MIDDELEEUWSE PELGRIMSTOCIITEN

data:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

dinsdag 18, 25 februari
19.30 - 21.30 uur
f 25,=
drs Egbert van der Werff
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27,^^1
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

tt

I

Een pelgrimstocht is een reis naar het graf van een heilige of naar een reliek. De
pelgrim liet zijn familie en zijn sociale leven achter zich, reisde in eenvoudige kledij
en overnachtte in kloosters of gastvrije hospitia. Het doel kon een lokaal heiligdom
zijn, maar vooral Jeruzalem, Rome en Santiago de Compostella trokken vanaf de
tiende eeuw veel belangstelling. Ook kon men een bedevaart opgelegd krijgen als
boetedoening voor een vergrijp.
De eerste cursusavond behandelt de algemene aspecten van een pelgrimstocht, zoals
de voorbereiding van de pelgrim, de reis en het reisdoel. De tweede avond zal gaan
over twee verschillende pelgrimages, één van lokale betekenis (naar het graf van Sint
Servaas) en één van internationale betekenis (naar het graf van de apostel van de
Jacobus in Santiago de Compostella.
Egbert van der Werff is kunsthistoricus. Hij publiceert regelmatig over Groningse
onderwerpen.
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8. Cursus
HENDRIK NICOLAAS WERKMAN, SCI 111 .DER - DRUKKER - A V ANTG
ARDIST

data:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

woensdag 19, 26 februari
19.30 - 21.30 uur
f 25,=
drs Han Steenbruggen
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in zt Jatstraat 42

Hendrik Nicolaas Werkman (1882-1945) is niet alleen bekend geworden door zijn
schilderkunst en lidmaatschap van zDe Ploeg', maar meer nog door zijn typografische
en beeldende druksels. Vanaf 1923, als Werkman zijn drukkerswerkzaamheden na
een bankroet in een kleine werkplaats aan de I xige der A voortzet, gaat hij
experimenteren met beeldende middelen en druktechnieken. Gebruikmakend van de
handpers vervaardigt hij zelfstandige druksels in verschillende exemplaren, waarbij
de beeldende kracht van letters en teksten steeds belangrijker wordt. Ontwikkelt
Werkman in de tweede helft van de jaren twintig een geometrisch abstracte beeldtaal,
in het volgende decennium, als hij gaat experimenteren met sjablonen, ontstaan er
meer ronde vormen in abstracte of figuratieve composities.
In de cursus zal ingegaan worden op Werkmans beeldende kunst, zijn plaats in de
kunstenaarsvereniging 'De Ploeg' en zijn positie in de Nederlandse avantgarde.
Han Steenbruggen is kunsthistoricus en geeft cursussen over uiteenlopende
onderwerpen uit de beeldende kunst.
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9. Lezing
SEXUALTTEIT IN DE BEELDENDE KUNSTEN

datum:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

dinsdag 3 maart
19.30 - 21.30 uur
f 12,50
drs Willem Knaap
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

De geschiedenis van de representatie van sexualiteit in de beeldende kunsten is in
feite een nog ongeschreven verhaal. Onder invloed van de revolutionaire jaren zestig
van deze eeuw verschenen een aantal kunsthistorische publikaties met blote plaatjes,
die gretig aftrek vonden. De boeken hadden titels als 'Erotische kunst', 'De
geschiedenis van de erotische kunst' en zelfs 'Pornografie of kunst'. Tegelijkertijd
ontbrandde in een aantal West-Europese landen en in de Verenigde Staten een
publiek debat over erotiek en de 'vieze-plaatjes-industrie'. Hoewel deze discussie niet
meer in de directe belangstelling staat, is zij nog niet volledig beëindigd.
Tijdens deze lezing worden afbeeldingen getoond van kunstwerken die lange tijd in
de zogenaamde 'geheime kabinetten' werden bewaard en vrijwel ontoegankelijk
waren voor het gewone museumpubliek. Zijdelings wordt ook ingegaan op de
politieke betekenis van pornografie, bijvoorbeeld in het debat over vrijheid van
meningsuiting.
Willem Knaap is kunsthistoricus. Hij is gespecialiseerd in de moderne kunst.
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10. Steden-lezing
NEW YORK, VAN NIEUW AMSTERDAM TOT THE BIG APPLE

datum:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

dinsdag 10 maart
19.30 - 21.30 uur
f 12,50
drs Truus Stenvert
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel, Oude Kijk in
't Jatstraat 42

In 1613 stichtte de Nederlander Adriaen Block de eerste nederzetting in Amerika op
het eiland Manhattan. Dertien jaar later kocht Peter Minnewit dit eiland van de
Indianen. De kolonie werd Nieuw Amsterdam genoemd. In 1664 werd het, onder de
Nederlandse gouverneur Peter Stuyvesant, ingenomen door de Engelsen. De naam
veranderde in New York. Vandaag de dag is het een van de grootste steden van de
wereld.
New York is het culturele centrum van de Verenigde Staten. De Europese oorsprong
van de stad is terug te vinden in de kunstschatten, die door rijke families als
Rockefeller, Frick en Pierpont verzameld zijn. De grote musea van de stad (onder
andere het Metropolitan en het Museum of Modern Art) herbergen nu tal van
meesterwerken. Ook wat betreft de architectuur valt er veel te genieten in New York.
De bruinstenen laagbouw van Greenwich Village en de tientallen wolkenkrabbers
(Empire State Building, Chrysler Building, World Trade Center) laten de
ontwikkeling van de Amerikaanse architectuur in zijn volle omvang zien.
De lezing zal gaan over de ontstaansgeschiedenis van New York en zal u langs de
belangrijkste bezienswaardigheden op het gebied van kunst en architectuur voeren.

Truus Stenvert heeft geschiedenis en mediavistiek gestudeerd. Zij begeleidt culturele
reizen, onder andere naar Amerika.
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11. Cursus
ROME, DE EEUWIGE STAD

data:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

woensdag 11, 18 maart
19.30 - 21.30 uur
f 25,=
drs Jeltina Schoenmaker
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Rome, de hoofdstad van Italië, is wel het grootste monument van de wereldgeschiedenis genoemd. Wat men ook van deze beschrijving denken mag, vast
staat dat Rome talloze schatten uit alle westerse cultuurperiodes herbergt. Dit maakt
deze wereldstad niet alleen uniek, maar ook verwarrend. Men zou zelfs kunnen
zeggen dat er in plaats van één enkel Rome, meerdere Romes bestaan. Zo is er het
antieke Rome van de Etrusken en de Romeinen (Forum Romanum, Colosseum, Via
Appia Antica en wereldberoemde collecties kunstschatten in verscheidene musea),
het Rome van de Pausen (Vaticaanstad met de Sint Pieter), het Rome van de
Renaissance en de Barok (de Trevi-fontein, beroemde kerken en de werken van
Michelangelo, Caravaggio en Bemini) en het moderne Rome vanaf de achttiende
eeuw (Spaanse Trappen en bouwwerken van Mussolini).
Om u wegwijs te maken in deze fascinerende stad zult u op twee avonden
kennismaken met tal van bekende en minder bekende bezienswaardigheden. Behalve
aan de geschiedenis en de kunst zal in deze cursus ook aandacht worden besteed aan
de veelzijdige keuken van Rome.
Jeltina Schoenmaker is kunsthistoricus en archeoloog. Zij is gespecialiseerd in de
Italiaanse cultuur.
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12. Steden —lezing
PRAAG

datum:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

dinsdag 17 maart
19.30 - 21.30 uur
f 12,50
drs Garmt Haakma
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

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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13. Cursus
DE INVLOED VAN DE KLASSIEKEN OP DE BEELDENDE KUNST
DOOR DE EEUWEN HEET’

data:
tijd:
kosten:

dinsdag 24, 31 maart, 7 april
19.30 - 21.30 uur
f 37,50
docent:
drs Dineke de Vries
plaats:
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingei 27
opgave:
Athena's Boekhandel, Oude Kijk in
't Jatstraat 42
Tot op de dag van vandaag vormt de Griekse cultuur een belangrijke inspiratiebron
voor de kunst. Zo verwerkte de Nederlandse kunstenaar Carel Visser in zijn werk
reproducties van de Venus-figuur, zoals die in 1936 door Salvador Dali met laatjes
werd uitgedost. Dali greep op zijn beurt terug op een beroemd Grieks beeld uit circa
100 voor Christus, de zogenaamde Venus van Milo.
In deze cursus zal aandacht besteed worden aan de Renaissance en het
Neoclassicisme, periodes die bij uitstek gekenmerkt worden door een na- drukkelijke
belangstelling voor de Griekse en Romeinse beschaving. Voorts zullen diverse
werken uit de moderne tijd besproken worden, die qua vorm en/of inhoud terug te
voeren zijn op antieke bronnen. Daarbij staan de interpretatie van de klassieke
vormentaal en de eigentijdse uitvoering daarvan centraal.
Dineke de Vries is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in de moderne kunst.
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14. Cursus
GESCHIEDENIS VAN ARCHITECTUUR EN STEDEBOUW

data:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

woensdag 25 maart, 1, 8, 22 april
19.30 - 21.30 uur
f 50,=
drs Margriet Panman
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel, Oude Kijk in 't
Jatstraat 42

Architectuur en stedebouw vormen het toneel waar zich het dagelijks leven van
mensen afspeelt. Beide zijn hier van grote invloed op. In deze inleidende cursus, die
vier avonden zal beslaan, wordt een beknopt overzicht gegeven van de geschiedenis
van architectuur en stedebouw, van de antieke oudheid tot nu. Niet alleen zullen
internationale stromingen aan bod komen, ook zal worden ingegaan op de
Nederlandse situatie.
De bedoeling is u een inzicht te geven in de verschillende ontwikkelingen om zo de
huidige tendenzen te kunnen begrijpen. Begonnen zal worden bij de Grieken en
Romeinen. Hierna volgen de Romaanse bouwkunst, de Gotiek, de Renaissance, het
Klassicisme en de Barok. Op de negentiende en twintigste eeuw zal gedetailleerder
worden ingegaan en zullen architecten als Berlage, Frank Loyd Wright, Le Corbusier
en Alvar Aalto de revue passeren. Daarnaast zal worden stilgestaan bij de
belangrijkste ontwikkelingen in de stedebouw. Bekeken wordt hoe bijvoorbeeld het
stadsbeeld van Parijs, Chicago of Groningen is ontstaan.
Margriet Panman is architectuurhistoricus. Zij is betrokken bij de inventarisatie van
jongere monumenten in de provincie Groningen, in het kader van het landelijke
monumenteninventarisatieproject.
De stadswandelingen 'Bouwstijlen in Groningen' en 'Art Nouveau in Groningen'
sluiten goed aan bij deze cursus.
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15. Cursus
ATELIERBEZOEK

data:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

dinsdag 21, 28 april, 12, 19 mei
19.30 - 21.30 uur
f 50,=
drs Carolien ten Bruggencate
Centrum Beeldende Kunst, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel, Oude Kijk in
't Jatstraat 42

Een atelier heeft verschillende functies voor een kunstenaar. Allereerst is het
natuurlijk de plaats waar hij werkt. Maar dat het nog meer betekenissen kan hebben,
blijkt uit twee voorbeelden uit de kunstgeschiedenis. De beeldhouwer Constantin
Brancusi zag zijn atelier niet alleen als een werkplaats, maar ook als de ideale plek
voor het bekijken van zijn sculptuur. Voor de Italiaanse schilder Giorgio Morandi was
het atelier vooral de plek waar hij zich in alle stilte kon terugtrekken.
In deze cursus zal op de eerste avond een inleiding gehouden worden over ateliers van
verschillende bekende kunstenaars uit het verleden. Vervolgens gaan we enkele
Groningse kunstenaars opzoeken. Zij zullen in het atelier hun eigen werk laten zien en
vertellen over de technieken, de stijl en de betekenis van dat werk.
Rix Wieringa is vooral bezig met werk in het platte vlak. Zij zal ons haar
olieverfschilderijen, gouaches en tekeningen laten zien.
Nico Gerbenzon werkt daarentegen voornamelijk ruimtelijk. Aan de hand van zijn
eigen objecten zal hij duidelijk maken hoe wij d^ar naar kunnen kijken. Bij het ter
perse gaan van dit boekje stond nog niet vast wie de derde kunstenaar is die we gaan
bezoeken. Het zal in elk geval gaan om een kunstenaar die gebruik maakt van
grafische technieken.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus en heeft zich gespecialiseerd in de
moderne kunst.
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16. Stadswandeling
KERKEN IN DE STAD GRONINGEN

datum:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

zaterdag 25 april
14.00 uur
f 12,50
drs Egbert van der Werff
Jozefkerk, Radesingel 2
Athena's Boekhandel, Oude
Kijk in 't Jatstraat 42

Deze stadswandeling begint bij de Jozefkerk aan de Radesingel, een neogotische
kerk van de architect Cuypers uit 1887. De versiering en inrichting weerspiegelt de
katholieké devotie en eredienst, waarin de eucharistie een belangrijke plaats inneemt.
Daarna gaan we terug in de tijd. De Martini-kerk en de Der Aa-kerk zijn in de
middeleeuwen gebouwd als katholieke kerken. In het interieur van de Der Aa-kerk
zijn middeleeuwse muurschilderingen te zien. Het gebouw toont ook nog duidelijk de
sporen van de tijd dat het als protestantse kerk dienst deed. De bouwgeschiedenis van
de belangrijkste kerk in Groningen, de Martinikerk, is vooral vanaf de kant van het
Martinikerkhof goed af te lezen aan het gebouw.
De vierde kerk, die op ddze stadswandeling aangedaan wordt, is de kerk op het
Nieuwe Kerkhof aan de Nieuwe Boteringestraat. Deze protestantse kerk, die in 16601664 werd gebouwd, wijkt met zijn vierkante ruimte af van de middeleeuwse
kerkbouw. De centraalbouw van deze kerk was geschikter voor de protestantse
diensten, waarin de verkondiging vanaf de kansel zo belangrijk was.

Egbert van der Werff is kunsthistoricus. Hij publiceert regelmatig over Groningse
onderwerpen.
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17. Cursus
RODIN EN BRANCUSI, GRONDLEGGERS VAN DE MODERNE
BEELDHOUWKUNST

data:
tijd:
kosten:
docenten:
plaats:
opgave:

dinsdag 28 april, 5 mei
19.30 - 21.30 uur
f 25,=
drs Margriet Oostra, drs Carolien ten Bruggencate
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Auguste Rodin en Constantin Brancusi zijn twee belangrijke grondleggers van de
moderne beeldhouwkunst.
Rodin (1840-1917) was een uitgesproken modelleur. Hij kon zich het beste
uitdrukken in klei. Hij was gefascineerd door de menselijke figuur in beweging. Hij
zette zich af tegen de koele, emotieloze benadering van de toen geldende 'officiële'
beeldhouwkunst en zocht in intense oppervlaktebehandeling, in de weergave van de
huid, hoogten en diepten waardoor het licht vrij spel kreeg. Een ander kenmerkend
facet van zijn werk was de aandacht voor de menselijke torso: rompen zonder armen,
benen of hoofd.
Ook Brancusi (1876-1957) had grote belangstelling voor de uitbeelding van op
zichzelf staande delen van het menselijk lichaam. Hij zocht naar het wezenlijke van
de verschiningsvormen en liet iedere toevalligheid weg. Zo kwam hij tot sterk
vereenvoudigde vormen. Brancusi maakte, zoals Henry Moore zei, de jongere
generatie weer vormbewust. Ook zorgde hij voor een herwaardering van de directe
haktechniek, een werkwijze van primitieve volken en volkskunstenaars.

Carolien ten Bruggencate en Margriet Oostra zijn kunsthistorici. Zij zijn
allebei gespecialiseerd in de moderne kunst.
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18. Cursus
KATHEDRALEN IN FRANKRIJK

data:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

woensdag 29 april, 6 mei
19.30 - 21.30 uur
f 25,=
drs Egbert van der Werff Centrum
Beeldende Kunst, De Oosterpoort,
Trompsingel 27 Athena's
Boekhandel, Oude Kijk in 't Jatstraat
42

Een kathedraal is een kerk waar zich de zetel van een (aarts)bisschop bevindt. De
bisschop resideerde doorgaans vlakbij de kerk, in een bisschoppelijk paleis. In de
loop van de middeleeuwen groeiden kathedralen uit tot centra met meerdere functies:
rechtbank, (zang)school, bibliotheek, hospitaal. De omvang van een kathedraal stond
dikwijls in geen verhouding tot de grootte van de stad. Zowel de bisschop als de
burgers wensten een representatief gebouw. Vooral in de gotiek leidde dat tot rijke
versieringen van het interieur en het exterieur.
Op de eerste avond wordt de vorm en de functie van de kathedraal en zijn
bijgebouwen belicht. De tweede avond zuilen beroemde gotische kathedralen, zoals
die van Chartres, de revue passeren.
Egbert van der Werff is kunsthistoricus. Hij publiceert regelmatig over Groningse
onderwerpen.
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19. Stadswandeling
BOUWSTIJLEN IN GRONINGEN

datum:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

zondag 3 mei
13.00 uur
f 12,50
drs Margriet Panman
Martinitoren
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in zt Jatstraat 42

Vanwege grote belangstelling herhaalt Kunst in Zicht dit voorjaar de stadswandeling
langs gebouwen uit de negentiende en twintigste eeuw in de stad Groningen.
Veel bekende gebouwen, zoals het oude Stadhuis, de Korenbeurs, het NS- 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 aan de orde komen de zogenaamde neo-stijlen, die teruggrijpen
op vroegere bouwtrants, en het eclecticisme, dat meerdere oudere stijlen verenigd in
één gebouw. Ook geheel nieuwe bouwstijlen die in de afgelopen twee eeuwen
ontstonden, zoals de Chalet-stijl en de Berlagiaanse stijl, zullen aandacht krijgen.
Margriet Panman is architectuurhistoricus.
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20. Cursus
TUINEN BIJ BORGEN EN STINZEN

data:
tijd:
kosten:

dinsdag 12, 19, 26 mei
19.30 - 21.30 uur
f

drs Lucia Albers, drs Rita Mulder, ir Els van der Laan
Centrum Beeldende Kunst,
plaats:
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
opgave:
Oude Kijk in 't Jatstraat 42
Een vijver, een bergje en vooral veel slingerende zandpaadjes, dat zijn de
ingrediënten van de zogenaamde 'slingertüne' in Oost-Groningen. Deze boerentuinen
in Engelse landschapsstijl treffen we nu nog aan in het Ol- dambt. De meeste zijn
tussen 1870 en 1930 aangelegd, in opdracht van rijke hereboeren.
De tuin van de Fraeylemaborg in Slochteren, die nog in redelijk authentieke staat
verkeert, is van eerdere datum. We treffen daar een restant aan van een geometrische
aanleg uit de achttiende eeuw, die gecombineerd is met de latere landschapsstijl. De
tuin is zo interessant omdat er verschillende architecten aan gewerkt hebben. Eén van
hen was Lucas Pieters Roodbaard (1782-1851). Deze tuinarchitect, die in
Leeuwarden woonde, is in het noorden bekend geworden met de aanleg van onder
andere de Prinsentuin. Op de eerste avond zal Rita Mulder spreken over de tuinen van
Roodbaard. De tweede avond zal gaan over de reconstructie van een Roodbaard-tuin
bij de Roptastate in Wijnaldum (Friesland). Tenslotte zal Lucia Albers het op de
derde avond hebben over de boerentuinen in het Oldambt en kort aandacht besteden
aan de tuin van de Fraeylemaborg.
De cursus wordt gecombineerd met een dagexcursie op zaterdag 23 mei naar enkele
stinzentuinen in Friesland. Nadere informatie hierover volgt.
docenten

Rita Mulder is kunsthistoricus en deskundige op het gebied van Roodbaard- tuinen.
Els van der Laan is landschapsarchitecte en werkt bij Noordpijl
Landschapsarchitecten in Harlingen. Lucia Albers is kunsthistoricus en deskundige
op het gebied van boerentuinen.
28

21. Cursus
DE INVLOED VAN DE JAPANSE PRENTKUNST IN NEDERLAND

data:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

woensdag 13, 20, 27 mei
19.30 - 21.30 uur
f 37,50
drs David Stroband
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Nadat Japan in 1854 uit zijn internationale isolement raakte, vonden Japanse prenten
een verspreiding in het Westen. Europese en Amerikaanse kunstenaars ontdekten op
deze manier de Japanse kunst. Deze kennismaking had grote gevolgen voor hun werk.
Een prent-soort die hier in het Westen veel invloed uitoefende, was de zogenaamde
Ukiyo-e prent. De beroemdste beoefenaar van deze kunst was Hokusai.
Het 'Japonisme' was meer dan een mode, meer dan een kortstondige belangstelling
voor een exotische cultuur. Kunstenaars verdiepten zich grondig in de vormentaal en
de beeldopbouw van de Japanse kunst en pasten bepaalde principes daaruit toe op hun
eigen werk. Ook Nederlandse kunstenaars kwamen onder invloed te staan van de
Japanse prentkunst, denk alleen maar aan Van Gogh en Breitner. Zij en vele anderen
zullen in de cursus uitgebreid aan bod komen.
De cursus sluit aan bij de tentoonstelling over de Japanse invloed op de Nederlandse
kunst, die in het voorjaar te zien is in het Rijksmuseum te Amsterdam.

David Stroband is kunsthistoricus en heeft zich gespecialiseerd in de moderne kunst.
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22. Stadswandeling
ART NOUVEAU IN GRONINGEN

datum:
tijd:
Rosten:
docent:
plaats:
opgave:

zondag 17 mei
13.00 uur
f 12,50
drs Margriet Panman
Martinitoren
Athena's Boekhandel, Oude
Kijk in zt Jatstraat 42

pe Art Nouveau of Jugendstil ontwikkelde zich aanvankelijk binnen het bereik van de
toegepaste kunsten. Rond de eeuwwisseling deed de stijl zijn intrede in de
architectuur. Hij werd toen niet door iedereen even enthousiast ontvangen. Lange tijd
werd hij gezien als een louter versierende stijl. Toch \varen ook de in de Art Nouveau
ontwikkelde experimenten op ruimtelijk en constructief gebied van wezenlijk belang
voor de twintigste-eeuwse architectuur.
pok in Groningen vinden we gebouwen die in de Art Nouveau-stijl opgetrokken zijn.
De wandeling voert langs enkele fraaie voorbeelden uit deze periode in de
architectuurgeschiedenis. Gewezen zal worden op de typische stijlkenmerken van de
Art Nouveau, zodat u die later zelf ook kunt herkennen.

Margriet Panman is architectuurhistoricus.
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23. Lezing en excursie
DOCUMENTA IX IN KASSEI,

datum:
tijd:
kosten:
docent:
plaats:
opgave:

dinsdag 23 juni
<
19.30 - 21.30 uur
f 12,50
drs Marieke Zwaving
’
Centrum Beeldende Kunst,
De Oosterpoort, Trompsingel 271
Athena's Boekhandel,
I
Oude Kijk in 't Jatstraat 42
|

Op 13 juni zal in Kassei de negende Documenta geopend worden, die zoals
gebruikelijk 100 dagen zal duren. De Documenta is een internationale
kunstmanifestatie die om de vijf jaar plaatsvindt en waaraan kunstenaars uit een groot
aantal landen deelnemen. In 1955 werd de eerste Documenta georganiseerd. Het
voornaamste doel was het culturele isolement te doorbreken, waarin Duitsland ten
gevolge van 12 jaar fascisme was geraakt. De eerste Documenta had een retrospectief
karakter. Er waren vooral kunstenaars te zien wier werk in het Duitsland van Hitler
als 'entartet' beschouwd was. Vanaf 1960 kwam het accent steeds meer te liggen op
actuele kunst. Op de Documenta van 1992 staat de relatie tussen kunst en ruimte
centraal. De nadruk zal waarschijnlijk liggen op installaties. De artistieke leiding ligt
dit jaar in handen van Jan Hoet, directeur van het Museum voor Hedendaagse Kunst
in Gent. Hij nodigt 160 kunstenaars uit die op diverse locaties in de stad een project
zullen realiseren. Behalve op de gebruikelijke locaties, het museum Friedericianum,
de Neue Galerie en het Auepark, zal er ook werk te zien zijn in een bontwinkel, in een
bank en in een nog te bouwen paviljoen. Naast kunstenaars uit Europa en de
Verenigde Staten zijn er op de negende Documenta ook kunstenaars uit Afrikaanse
landen vertegenwoordigd.
Excursie: Op zaterdag 27 juni organiseert Kunst in Zicht een excursie naar de
Documenta IX in Kassei. Nadere gevens hierover worden te zijner tijd
bekend gemaakt in de pers en door middel van affiches en strooifolders.

Marieke Zwaving heeft kunstgeschiedenis en kunstbeleid gestudeerd.
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COLOFON
Vormgeving omslag
Carolien ten Bruggencate
Samenstelling inhoud Minette Albers, Carolien ten Bruggencate
De activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht worden mede mogelijk gemaakt
door Athena's Boekhandel, Groningen.
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INSCHRIJFFORMULIER LEZLNGEN/CURSUSSEN

Ik geef mij op voor de cursussen:
O
1. Het nieuwe stadspark
O
2. Rembrandt
O
3. Symboliek I: Middeleeuwen
O
4. Symboliek II: Zeventiende eeuw
O 5. Symboliek III: Prerafaelieten
O 6. Terpen en wierden
O
7. Middeleeuwse pelgrimstochten
O
8. HendrikNicolaas Werkman
O
9. Sexualiteit in de beeldende kunst
O
10. New York
O
11. Rome
O
12. Praag
O
13. De invloed van de klassieken
O
14. Architectuurgeschiedenis
O
15. Atelierbezoek
O
16. Kerken in de stad (wandeling)
O
17. Moderne beeldhouwkunst
O
18. Kathedralen in Frankrijk
O
19. Bouwstijlen in Groningen (wandeling)
O
20. Tuinen bij borgen en stinzen
O
21. De invloed van de Japanse prentkunst
O
22. Art Nouveau (wandeling)
O 23. Documenta IX in Kassei
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f 12,50
f 37,50
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f 12,50
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f 37,50
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Ik maak het cursusgeld uiterlijk drie weken voor aanyang over op gironummer 4970581 t.n.v.
Stichting Kunst in Zicht in Groningen.
Naam: Mw/Dhr __________ _ _________________________________
Adres: _____________________________________________________
Postcode:___________ Plaats: _______________________________
Telefoon:___________________________ _ _____________________
Handtekening: ________________________________
Stuur dit formulier op naar:
Stichting Kunst in Zicht, Postbus 1181, 9701 BD Groningen.
U bent ingeschreven voor een lezing of cursus zodra wij uw inschrijfformulier èn uw betaling
hebben ontvangen.
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