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kun je nog niet spreken van een respectabele leeftijd,
toch mag Kunst in Zicht bij dit koperen jubileum met
gepaste trots terugkijken op deze ontwikkeling.

Koperen jubileum
In februari is het precies twaalfeneenhalf jaar geleden
dat de Stichting Kunst in Zicht werd opgericht. Pas
afgestudeerde en nog studerende kunsthistorici en
archeologen namen in 1985 het initiatief om hun
kennis over beeldende kunst, architectuur en archeologie via lezingen, wandelingen en excursies te
verspreiden. Daarbij hadden ze een tweeledig doel
voor ogen: enerzijds wilden zij een breed publiek in
aanraking brengen met kunst, anderzijds wilden zij
startende kunsthistorici een bescheiden vorm van
werkgelegenheid bieden.
Nu, zoveel jaar later, beantwoordt Kunst in Zicht nog
steeds aan de gestelde doelen. Het aantal mensen
dat deelneemt aan onze activiteiten groeit gestaag en
een hele stoet kunsthistorici en archeologen is
inmiddels aan ons voorbijgetrokken. Zij hebben nu
banen bij musea, in het onderwijs, of hebben zich
zelfstandig gevestigd als adviseur of docent. Al

Een en ander was niet mogelijk geweest zonder de
steun van verschillende kanten. In de eerste plaats
moeten hier de medewerkers worden genoemd, die
jaar in jaar uit hebben gestreefd naar een vlekkeloze
organisatie. Zij putten hier veel voldoening uit, maar er
mag wel eens worden gezegd dat zij dit allemaal
vrijwillig doen. Onontbeerlijk is ook het vertrouwen van
de donateurs. Zij zorgen niet alleen jaarlijks voor een
financieel voorschot, maar blijken ook nog eens ons
trouwste publiek te zijn. Niet onvermeld mag blijven
tenslotte de jarenlange vruchtbare samenwerking met
onze sponsors, Athena s Boekhandel en Drukkerij
Volharding, twee bedrijven met hart voor de kunst.
Omkijken is leuk, maar er is geen tijd voor zelfgenoegzaam achteroverleunen. Er is weer hard gewerkt
aan een programma vol afwisseling. Nieuw zijn de
lezingen die Kunst in Zicht op verzoek verzorgt in
Museum De Buitenplaats te Eelde. Zij sluiten aan bij
de tentoonstellingen, die daar te zien zullen zijn, en
bieden achtergronden bij de getoonde werken.

Ook de overige activiteiten van Kunst in Zicht
richten zich zoveel mogelijk op lopende exposities en actuele tendensen in de beeldende kunst en architectuur. Lezingen
over Inez van Lamsweerde, recente museumarchitectuur en nieuwe
manieren
van presenteren, de Vlaamse schildersfamilie Brueghel, het
Dadaïsme,
Expressionisme en Symbolisme
zijnDaarnaast biedt Kunst in Zicht
daar
goede voorbeelden
van. in
de mogelijkheid
tot verdieping
een bepaald tijdperk uit de
kunstgeschiedenis in de cursussen
Schilderkunst in de Gouden Eeuw
en In en rond het middeleeuwse
kerkgebouw. In de lezing Fresco's
in fragmenten worden de gevolgen
van de aard
beving in Umbrië voor de San
Francesco in Assisi uiteengezet.

Marcel Duchamp,
Rrose Sélavy, 1920-1921
(foto: Man Ray)

Aan de stadswandelingen zijn dit seizoen twee bijzondere toegevoegd: een
rondleiding langs kunstbezittingen van de
Rijksuniversiteit Groningen in en om het
Academiegebouw. Verder een wandeling door het

Noorderplantsoen, waarin niet alleen aandacht zal
worden geschonken aan de cultuurhistorische ontwikkeling van dit stadspark, maar ook aan de vele
boomsoorten langs de route.
Kunst in Zicht heeft voorts drie excursies gepland.
Allereerst een dagtocht naar de kunstcollectie van de
Rabobank en het Rietveld-Schröderhuis in Utrecht die
uitsluitend voor onze donateurs is bedoeld. In het
Hemelvaart-weekend gaan we naar Keulen, vanwaaruit we verschillende tentoonstellingen en musea in de
omgeving zullen bezoeken. Het seizoen wordt afgesloten met een excursie naar het Van Gogh Museum in Amsterdam (De Victoriaanse droom.
Symbolisme in Engeland) en het Singer Museum te
Laren (Duitse expressionisten; collectie Ahlers).
We hopen dat u opnieuw iets van uw gading vindt in
ons aanbod en dat we u in het voorjaar weer mogen
begroeten bij een van onze activiteiten.
Carolien ten Bruggencate december 1997

Lezingen in De Buitenplaats
Kunst in Zicht presenteert dit voorjaar een
viertal lezingen in Museum De Buitenplaats. De lezingen gaan over de kunst
die op dat moment te zien is in het
museum en zij zullen plaatsvinden in de
tentoonstellingsruimte. Zo wordt de unieke
gelegenheid geboden om ter plekke, te
midden van de tentoongestelde
kunstwerken, achtergronden te vernemen
uit monde van diverse sprekers.

Museum De Buitenplaats te Eelde
19.30 - 21.30 uur

d de dag 12 feb a i Nicolaas Wijnberg spreker
drs Carolien ten Bruggencate
Nicolaas Wijnberg behoorde in de jaren vijftig tot een
groep kunstenaars, die zich De Realisten noemde.
Of dit voor zijn werk een geschikte aanduiding is, kan
betwijfeld worden. Wijnberg schildert weliswaar
herkenbare vormen, maar stelt zijn voorstellingen
samen uit de fantasie: Ik schilder uit mijn hoofd, met
de natuur bij de hand. De lezing gaat over de
invloeden die hij heeft ondergaan en de verwijzingen
in zijn werk. Ook wordt aandacht besteed aan de
veelzijdigheid van Wijnberg, die zijn sporen
bijvoorbeeld ook verdiende als decorontwerper.

15,00 per lezing (inbegrepen entree
museum)

opgave Kunst in Zicht, schriftelijk (zie
inschrijfformulier op p 27) of telefonisch
050 - 318 86 51 openbaar vervoer
buslijn 52, 18.50 uur vanaf het
Hoofdstation NS in Groningen

donderdag 26 maart
Ode aan de lente. Toine Moerbeeks keuze
spreker Toine Moerbeek
Op uitnodiging van Museum De Buitenplaats presenteert de kunstenaar en essayist Toine Moerbeek
(1949) kunst die hem persoonlijk aanspreekt.

In de lezing laat hij u kennismaken met de
makers hiervan: Paul Gorter, Wendelien
Schönfeld, Bert Osinga, Kris Spinhoven en
Joanna Quispel. De schilderijen van Moerbeek zelf komen uiteraard ook aan de orde; zij
tonen duizelingwekkende voorstellingen vol
vervreemdende details.
donderdag 23 april O ga i che a chi ec
spreker drs Geert Pruiksma
Museum De Buitenplaats is om zijn opmerkelijke architectonische vormgeving al een bezoek waard. Het
gebouw is ontworpen door het architectenduo Al- berts
en Van Huut, dat ook tekende voor onder meer het
kantoor van de Gasunie in Groningen en het NMBhoofdkantoor in Amsterdam. Hun bouwstijl wordt
aangeduid als organische architectuur . In de lezing
worden de uitgangspunten van deze stijl uiteengezet
en het museumgebouw in detail besproken.
d de dag 18
i Wout Muller spreker drs Femke
Molenaar Wout Muller kan gerekend worden tot de
Noordelijke figuratieven . Hij is in Eelde geen
onbekende, want hij werkte, evenals Matthijs Röling,
aan wandschilderingen in het Nyssinghhuis. De lezing
schetst een beeld van zijn oeuvre en plaatst dit in de
context van de figuratieve schilderkunst.

Inez van Lamsweerde, Mode-ontwerpen van
Azzedine Alaïa

Inez van Lamsweerde en
de (mode)fotografie
dinsdag 17 februari
19.30 - 21.30 uur
12,50
spreker drs Marie Wollerich
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27

opgave Athena s Boekhandel,
Oude Kijk in t Jatstraat 42

De Frans-Algerijnse couturier Azzedine Alaïa, die
momenteel een tentoonstelling heeft in het Groninger Museum, liet Inez
van Lamsweerde zijn modeontwerpen fotograferen;
haar foto s maken nu deel
uit van de presentatie.
Beiden tonen aan dat
beeldende kunst en mode weliswaar twee verschillende disciplines zijn, maar dat ze wel degelijk raakvlakken hebben.
Inez van Lamsweerde (1963) is een van de meest
omstreden fotografen van Nederland. Ze begon haar
bliksemcarrière met een foto-opdracht van de
Gemeente Groningen in 1991, waarmee ze de PANL
Kodak Award won. Ze haalde zich de woede van
feministen op de hals met een fotocollage van
uitdagende vrouwen onder de Amsterdamse Hortusbrug en deed veel stof opwaaien met haar provo-

cerende, cleane vrouwbeelden. Met
behulp van een computer waarmee
foto s worden gemanipuleerd, creëerde
zij ideale vrouwen door oneffenheden
en uiterlijke geslachtskenmerken weg te
halen. De verwarring en desoriëntatie
die deze seksloze vrouwen
teweegbrengen, is kenmerkend voor het
werk van Van Lamsweerde. In 1995
werden Van Lamsweerde en haar
partner Vinoodh Matadin uitgenodigd
modefoto s voor tijdschriften als Vogue
en The Face te maken. In hun werk
speelt het Amsterdamse fotografenduo
met beeld en mode, ensceneert en
manipuleert.
In de lezing zullen de onmiskenbare trekken van de
(mode)fotografie van Inez van Lamsweerde/Vinoodh
Matadin worden besproken. Tevens komen de modeontwerpen van Vivienne Westwood en Azzedine Alaïa
ter sprake.
Marie Wollerich studeerde kunstgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed onderzoek naar
het werk van Inez van Lamsweerde en publiceerde
daar enkele artikelen over.

Het Guggenheim Museum in Bilbao

De nieuwe museumarchitectuur
woensdag 18 februari
19.30-21.30 uur
12,50
spreker drs Cynthia Huisje
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27

opgave Athena s Boekhandel,
Oude Kijk in t Jatstraat 42

In de laatste decennia is Europa verrijkt met een
aantal nieuwe musea, waarvan het Guggenheim
Museum in Bilbao de recentste aanwinst vormt.
Hoewel aanwinst... Evenals andere musea heeft ook
dit nieuwe museum heftige reacties opgeroepen. Die
betroffen het beleid, het budget - waarvoor elke Bask
een betere bestemming wist te bedenken - de
collectievorming, de lokatie en de architectonische
vormgeving. Elke Groninger zal zich daar iets bij
kunnen voorstellen; de discussie rond het Groninger
Museum ligt nog vers in het geheugen.
De toevoeging van een nieuw museum in een stedelijke context lijkt onveranderd verzet op te roepen,
waarbij de architectonische vormgeving het grootste
struikelblok vormt.
Museumarchitectuur
wordt dikwijls ervaren
als provocerend en
voorbijschietend aan
haar doel doordat

zij de collectie domineert. Maar de betrokkenen prijzen
de nieuwe musea aan als vernieuwend en
toekomstgericht. Stuk voor stuk beweren ze de succesformule voor een goeddraaiend museum te hebben
uitgevonden.
Een korte beschouwing over de ontwikkeling van de
museumarchitectuur, die eigenlijk in de negentiende
eeuw op gang kwam, levert een handzaam referentiekader op vanwaaruit recente musea kunnen worden
bekeken. Zo is de veelgebruikte typering van een
museum als tempel van de kunst historisch gegroeid
en niet zomaar op alle nieuwe musea van toepassing.
In sommige gevallen is de typering pretpark
adequater. Dergelijke typeringen hangen nauw samen
met de visie op een te bouwen museum, het daaruit
voortvloeiende plan van eisen, de presentatie van de
collectie, de benodigde tentoonstellingsca- paciteit, de
stedelijke context, de bezoeker en de rol van het
museum in de komende eeuw.
Mocht u van plan zijn het museum in Bilbao te bezoeken, dan kan deze lezing u van een nieuwe invalshoek voorzien.
Cynthia Huisje studeerde architectuurgeschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Groningen en deed onderzoek
naar museumarchitectuur. Zij begeleidt nu regelmatig
kunstreizen.

Frank O. Gehry, Guggenheim Museum Bilbao, 1997

In en rond
het middeleeuwse kerkgebouw
dinsdag 3, 10, 17 en 24 maart
19.30- 21.30 uur
50,00// 12,50 per avond
spreker drs Egbert van der Werff
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De
Oosterpoort,
Trompsingel 27

opgave Athena s Boekhandel,
Oude Kijk in t
Jatstraat 42

Chartres, interieur

De architectuur van het middeleeuwse kerkgebouw
is afgeleid van de Romeinse basilica. Het romaanse
kerkgebouw heeft een vergelijkbare rechthoekige
vorm met een halfronde gesloten absis. Daaruit ontwikkelde zich een bouwvorm met dwarspand en
kooromgang met
een krans van kapellen.
In de twaalfde
eeuw zoeken de
kerkbouwers
naar licht. Maar
grote ramen
worden pas mogelijk wanneer
men de constructie met kruisribben en met luchtbogen en steunberen kan verlichten. De eens

zo strakke buitenkant van het gebouw wordt nu door
steunberen, pinakels en torens bepaald. Bewuste
figuratieve versiering werd in het romaanse
kerkgebouw onder meer aangebracht in het portaal:
het tympaan beeldt de Christus pantocrator uit: de
allesbeheerser. De voorstelling groeide uit tot de
openbaring en het laatste oordeel. In de gotiek werden
de thema s uitgebreid met het leven van Christus en
van de heiligen.
Ook inwendig werd de kerk versierd, met name de
absis of het priesterkoor. Plaats en tijd bepaalden of
deze voorstellingen in mozaïek of in schilderkunst
(fresco) werd uitgevoerd. De gotiek maakte het mogelijk ook de ramen een rol te laten spelen in de uitmonstering van het kerkgebouw: in gebrandschilderde
taferelen worden scènes uit bijbel en heiligenlevens
uitgebeeld.
De serie lezingen behandelt achtereenvolgens:
1. romaanse architectuur
2. gotische architectuur
3. beeldhouwkunst in romaanse en gotische portalen 4.
moza eken, fresco s en gebrandschilderd glas
Zie voor stadswandeling Kerken in Groningen p. 10
Egbert van der Werff is historicus/mediaevist. Hij
publiceert over middeleeuwse en kerkgeschiedenis
van Groningen.

Samenhang of contrast

Nieuwe manieren van tentoonstellen
woensdag 11 maart
19.30-21.30 uur
12,50
spreker drs Ineke Kool-van
Langenberghe
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena s Boekhandel,
Oude Kijk in t Jatstraat 42

Kunst in Zicht heeft in de afgelopen jaren een paar
keer Museum Insel Hombroich bezocht en dit najaar
maakten we kennis met Schloss Moyland bij Kleef, dat
in mei de deuren opende voor publiek. De collecties
worden in deze twee musea op een bijzondere manier
gepresenteerd: de tentoonstellingsmakers hangen
kunstwerken uit verschillende tijden, landen en stijlen
door elkaar en verstrekken nauwelijks informatie over
de getoonde kunst. Zoals we na afloop steeds
merkten, roepen deze presentaties verdeelde reacties
op; de een vindt het prachtig, de ander raakt het spoor
bijster.
Wie precies de primeur had van deze
zogenaamde a-historische tentoonstellingswijze is niet geheel duidelijk. Feit is dat Rudi Fuchs ( Ik doe
hetzelfde als iemand die zijn huis inricht ) zijn omstreden serie Coupletten
en De Vertelling - Uit de Collectie I in
het Stedelijk Museum ook volgens
Museum Insel Hombroich

dit principe heeft ingericht. En in 1988 maakte de
Zwitser Harald Szeemann naam met de tentoonstelling
a-Historische Klanken in Museum Boijmans-van
Beuningen. Beiden uitten met hun opmerkelijke tentoonstellingsconcept in feite kritiek op het idee dat de
kunstgeschiedenis simpelweg een stijlgeschiedenis is,
die wetenschappelijk valt te bestuderen. Met de wijze
waarop Fuchs en Szeemann het kunstwerk tegemoettreden, willen ze laten zien dat het ook anders
kan. Hun presentatie doet een beroep op een andere
manier van kijken, die nieuwe ontdekkingen en
inzichten kan opleveren.
In de lezing worden beelden getoond van de genoemde museum- en tentoonstellingsinrichtingen en wordt
uiteengezet welke ideeën er precies aan ten grondslag
liggen. Ook wordt uitgelegd hoe deze manier van
presenteren in verband gebracht kan worden met het
cultuurfilosofisch gedachtengoed van deze tijd.
In het Hemelvaart-weekend bezoeken we Museum
Insel Hombroich (zie p 20).
Ineke Kool-van Langenberghe studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is
momenteel verbonden aan het Instituut voor Kunsten Architectuurgeschiedenis als docent moderne
kunst.

aartsvader van de twintigste-eeuwse kunst worden
beschouwd. Dada was dus een protest en tegelijkertijd
een nieuw begin.

Dada, Drachten en Man Ray
woensdag 25 maart, I en 8 april
19.30-21.30 uur
37,501f 12,50 per avond spreker
drs David Stroband plaats Blauwe
Zaal, Cultureel Centrum De
Oosterpoort, Trompsingel 27

Een unieke tentoonstelling over de fotograaf Man Ray
in Museum Smallingerland te Drachten vormt voor
Kunst in Zicht aanleiding om in drie lezingen aandacht
te besteden aan wat misschien wel de meest
recalcitrante kunststroming aller tijden kan worden
genoemd: Dada.

opgave A he a Boekhandel, Oude
Ki i

Ja

aa 42

Dada ontstond tijdens de Eerste Wereldoorlog in
Zürich. Ontredderd door de gruwelen van de oorlog
waren Duitse kunstenaars naar het neutrale
Zwitserland gevlucht om de kunst op te blazen. Elke
vorm van nette cultuur was in hun ogen volkomen
misplaatst en dus omarmde Dada opzettelijk alles wat
door de kunstprofeten en hun publiek voor slechte
smaak werd gehouden. Tegendraads, lawaaierig,
nihilistisch wilden de kunstenaars zijn. Geen van hen
dacht dat hun absurde gedichten, schilderijen en
objecten ernstig zouden worden genomen en in een
museum of kunsthistorisch boek zouden belanden.
Toch zijn er tal van nieuwe vormen uit voortgekomen;
Marcel Duchamp kan nu met recht als een

De eerste twee lezingen schetsen een overzicht van
het Dadaïsme, dat zich in korte tijd als een olievlek
verspreidde in Duitsland en Frankrijk. Centra als
Keulen, Hannover, Berlijn en Parijs worden besproken
en kunstenaars als Marcel Duchamp, Francis Picabia,
Hans Arp, Kurt Schwitters en uiteraard Man Ray
passeren de revue.
De derde lezing gaat over uitingen van Dada in Nederland, in het bijzonder in Drachten. Daar eindigde de
Dada-toernee, die Theo van Doesburg samen met
Kurt Schwitters in 1923 door ons land had gehouden.
Bovendien woonden in Drachten twee broers, de
schoenmakers Thijs en Evert Rinsema, die in een
relatief geïsoleerde positie schilderden en schreven in
de geest van Dada.
David Stroband studeerde kunstgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij onder
meer werkzaam bij Stichting Niggendijker en
Academie Miverva.

Kerken in Groningen
zondag 29 maart
13.00-15.00 uur
12,50
spreker drs Egbert van der Werff
vertrekpunt Martinitoren opgave
Athena s Boekhandel, Oude Kijk in t
Jatstraat 42

Deze stadswandeling begint bij de Martinitoren. De
Martinikerk en de Der Aa-kerk zijn in de middeleeuwen gebouwd als katholieke kerken. In het interieur
van de Martinikerk zijn
middeleeuwse muurschilderingen te zien. Het
gebouw toont ook nog
duidelijke sporen van de
tijd dat het als
protestantse kerk dienst
deed. De bouwgeschiedenis van deze
belangrijkste kerk in
Groningen is vooral
vanaf de kant van het
Martini kerkhof goed af te
lezen aan het gebouw.
De Der Aa-kerk was de
tweede parochiekerk
Der Aa-kerk, Groningen

van de middeleeuwse stad. Nu is dit monument eigendom van de Stichting Der Aa-kerk en doet geen
dienst meer als kerk. In de kerk wordt onder meer
aandacht besteed aan de vijftiende-eeuwse muurschilderingen met scènes uit de geschiedenis van de
passie en de opstanding van Christus.
Egbert van der Werff is historicus/mediaevist. Hij
publiceert over middeleeuwse en kerkgeschiedenis
van Groningen.

Kunst in de wereld van wetenschap
zondag 5 april
13.00- 15.00 uur
12,50
spreker drs Brigitte Hekker
vertrekpunt Academiegebouw,

De meeste mensen denken bij de universiteit in de
eerste plaats aan onderzoek en onderwijs. Maar er zit
meer achter de gevels van de laboratoria en instituten.
U maakt tijdens deze wandeling kennis met een heel
ander aspect van de universiteit.

Academieplein

opgave Athena s Boekhandel,
Oude Kijk in t Jatstraat 42

In de vier eeuwen van haar bestaan heeft de Rijksuniversiteit Groningen een respectabele collectie
beeldende kunst verzameld. Kunst die in opdracht is
gemaakt, zoals de muurschildering van Matthijs Röling en Wout Muller in de aula van het Academiegebouw. En ook kunst die toevalligerwijs in universitair
bezit is gekomen, bijvoorbeeld het vroegste werk van
het Ploeglid Jan Wiegers, of de gebatikte wandbespanning in een instituut aan de Oude Boteringestraat. De wandeling zal een ware ontdekkingstocht
worden langs diverse uitingen van beeldende kunst die
de universiteit herbergt.
Brigitte Hekker is conservator van het
Universiteitsmuseum.

Wandbespanning in het Bestuursgebouw van de
Rijksuniversiteit Groningen (foto: Elmer Spaargaren)

stinctieve reacties keerden de kunstenaars zich meer
en meer af van de beschaafde schone kunsten en
zochten hun heil bij primitieve sculptuur, volkskunst
en kindertekeningen.

Expressionisme in Duitsland
dinsdag 7 en 14 april
19.30 - 21.30 uur
25,00/ 12,50 per avond
spreker
drs Carolien ten Bruggencate
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,

Het Singer Museum in Laren toont van maart tot half
juni Duitse Expressionisten uit de collectie Ahlers. In
D sseldorf loopt tegelijkertijd een expositie over D/e
Blaue Vier': Feininger, Jawlensky, Kandinsky en Klee.
Beide tentoonstellingen zullen we bezoeken (zie p 20
en p 22). Ter voorbereiding biedt Kunst in Zicht twee
lezingen over het Expressionisme in Duitsland.

Trompsingel 27
opgave Athena s Boekhandel,
Oude Kijk in t Jatstraat 42

In de eerste jaren van de twintigste eeuw was de
opstand tegen alle vormen van naturalisme in volle
gang. De tien jaar voorafgaand aan de Eerste
Wereldoorlog zouden gaan behoren tot de meest
avontuurlijke en revolutionaire in de geschiedenis van
de westerse kunst. Het geestelijk klimaat werd bepaald
door filosofen als Bergson en Croce, en de psycholoog
Freud, die groot belang hechtten aan de instinctieve
kant van de mens. De mythe van het primitieve, het
geloof dat in de aard van inheemse volkeren een
grotere spontaniteit, energie en oprechtheid besloten
ligt, floreerde. In hun zoeken naar directe, in-

Max Pechstein, Hangmat, 1919

De Duitse Expressionistische schilderkunst hield zich
vooral bezig met de psychologische situatie van de
moderne mens. Kunstenaars voelden zich genoodzaakt uiting te geven aan hun angsten, frustraties
en rancunes. De Expressionisten verzamelden zich in
twee groepen, Die Brücke in Dresden en Der Blaue
Reiter in München, die in twee lezingen nader belicht
zullen worden.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is
freelance schrijver/redacteur en doceert momenteel
kunstgeschiedenis aan Academie Minerva.

Schilderkunst in de Gouden Eeuw
woensdag 15, 22 april en
6 mei
19.30- 21.30 uur

37,50//

12,50 per avond spreker
drs Katinka Fennema plaats
Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Ooster- poort,
Trompsingel 27 opgave
Athena s Boekhandel, Oude
Kijk in t Jatstraat 42

De verschillende types voorstellingen zoals wij die nu
kennen - historiestuk, genre, stilleven, portret en
landschap - hebben niet eens zo n lange ontwikke-

lingsgeschiedenis. Pas rond 1600 maakten zij zich als
zelfstandige onderwerpen los uit voorstellingen,
waarin ze totdantoe slechts een bijrol hadden vervuld.
In de daaropvolgende periode gingen kunstenaars
zich steeds meer toeleggen op een bepaalde
categorie en zo kon het dat in korte tijd superspecialisten ontstonden die de schilderkunst van de zeventiende eeuw gingen bepalen.
In drie lezingen wordt gekeken naar de oorsprong van
de historie- en genreschilderkunst, het landschap,
zeestuk, stilleven en portret, naar de wijze waarop het
proces van differentiatie zich voltrok en naar de
verschijningsvorm van al deze genres. Zo mogelijk
worden voorbeelden getoond die ook te zien zijn in de
tentoonstelling Vorstelijk verzameld in het Mauritshuis
te Den Haag (6 december tot en met 29 maart 1998).
Speciale aandacht wordt geschonken aan de schildertechniek van een aantal kunstenaars, zoals die
onder meer door r ntgenfoto s en infraroodreflectografie aan het licht is gekomen.

Anthonie van Dijck,
Portret van Willem II

Katinka Fennema deed in het kader van haar studie
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen
materieeltechnisch onderzoek naar zeventiendeeeuwse kunst.

Symbolisme
donderdag 9, 16 en 23 april, 7
mei
10.00-12.00 uur
50,00// 12,50 per les
spreker
drs Carolien ten Bruggencate
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27

opgave Athena s Boekhandel,
Oude Kijk in t Jatstraat 42

Wat de negentiende-eeuwse schilderkunst betreft, is
onze aandacht vaak eenzijdig gericht op het Impressionisme, dat beschouwd kan worden als de laatste
fase van het Realisme: de kunstenaars beperkten zich
tot datgene wat zij voor ogen hadden op de plaats en
het tijdstip dat zij aan het schilderen waren.
Vergankelijke indrukken probeerden zij waarheidsgetrouw vast te leggen. Dat er tegelijkertijd kunstenaars waren, die een uitweg zochten uit het objectieve
naturalisme, is wel bekend, maar we hebben er toch
niet een goed overzicht van. Deze dagcursus probeert
daar verandering in te brengen.

De Symbolisten waren het alledaagse, het voor de
hand liggende en het eigentijdse beu. De relatie van de
kunstenaars tot hun onderwerp werd omgedraaid: in
plaats van motieven in de zichtbare wereld te zoeken,
keken zij in hun innerlijk, zodat ideeën en gevoelens
het uitgangspunt vormden voor kunstwerken. Aan
kleur, lijn en vorm werden eerder expressieve dan
beschrijvende functies toegekend.
In vier lezingen wordt een overzicht gegeven van deze
stroming, die met name tot ontwikkeling kwam in
gebieden in Europa waar de bevolking overwegend
katholiek en de industrialisatie in een vergevorderd
stadium was. Behandeld worden Frankrijk (o.a. Gustave Moreau, Pierre Puvis de Chavannes, Paul Gauguin), België en Nederland (o.a. Fernand Khnopff, Felicien Rops, James Ensor, Jan Toorop) en de Duitstalige landen en Scandinavië (o.a. Arnold Böcklin, Ferdinand Hodler, Gustav Klimt, Edward Munch).
Het Symbolisme in Engeland wordt behandeld in een
aparte lezing (zie p 19). Aansluitend aan de cursus kan
bovendien worden deelgenomen aan twee excursies
(zie p 20 en p 22).
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus.
Zij is freelance schrijver/redacteur en doceert momenteel kunstgeschiedenis aan Academie Minerva.
Fernand KhnoDff. De kunst 1896

Gerrit Rietveld, Rietveld-Schröderhuis, 1924

Kunstcollectie RABO-bank Rietveld-Schröderhuis
(uitsluitend voor donateurs van
Kunst in Zicht)

zaterdag 18 april

Deze excursie biedt u de mogelijkheid om een verzameling
te bezoeken, die u individueel niet te zien zult krijgen: de kunstcollectie van de Rabobank.

8.00 - 19.00 uur
55,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie)
begeleiding
drs Carolien ten Bruggencate
instapplaatsen
Groningen, Centraal Station NS
(bij de fietsenstalling)
Haren, Motel (8.10 uur)
Assen, Motel (8.20 uur) opgave
Athena s Boekhandel, Oude Kijk in
t Jatstraat 42

De afdeling Kunstzaken van Rabobank Nederland
legt voor de twee hoofdkantoren en enkele andere
vestigingen een kunstcollectie van hoge kwaliteit
aan. Daarmee streeft de Rabobank een aantal doelstellingen na: medewerkers kennis laten maken en
plezier laten beleven aan goede kunst in hun werkomgeving; ondernemende kunstenaars helpen verwezenlijken van ambities; behoud van de hoge kwalietit van het Nederlandse kunstbezit voor toekomstige generaties en het mede toegankelijk maken van
kunst voor een breder publiek door het aankopen
van hedendaagse kunst en het ondersteunen van
kunstprojecten. Het verwerven van kunstwerken gebeurt op basis van een actief aankoopbeleid. Daarin
wordt gestreefd naar het zo goed mogelijk volgen
van de ontwikkeling van kunstenaars uit drie catego-

riën: jonge aankomende kunstenaars
(o.a. Gijs Frieling, Nieke Lem- mens),
erkende kunstenaars (o.a. Fons
Haagmans, Rob Birza) en topkunstenaars (o.a. Constant, Dibbets). Ook worden er opdrachten
verstrekt aan kunstenaars en toont
de Rabobank betrokkenheid bij
kunstprojecten.
s Middags brengen we een bezoek aan het RietveldSchröderhuis, een monument waar u waarschijnlijk al
talloze malen langsgereden bent, zonder het ooit van
binnen te hebben bekeken. Gerrit Rietveld ontwierp
deze woning aan de Prins Hendriklaan in 1924 samen
met Truus Schröder-Schrader. Het huis betekende
zowel het hoogtepunt als het eindpunt van zijn
Stijlperiode. Het interieur is variabel, doordat er losse
scheidingswanden zijn gebruikt; de trap en de
badkamer zijn de enige vaste elementen. Het wit en
grijs van de gepleisterde wanden wordt onderbroken
door de primaire kleuren rood, geel en blauw. In de
kleuren en de vormen komen de idealen van De Stijl
duidelijk naar voren.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus.
Zij is freelance schrijver/redacteur en doceert momenteel kunstgeschiedenis aan Academie Minerva.

Hofjes in Groningen
zondag 26 april

De stad Groningen staat bekend om haar vele hof-

13.00- 15.00 uur

jes, 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.

12,50
spreker drs Egbert van der Werft
vertrekpunt Martinitoren opgave
Athena s Boekhandel, Oude Kijk in
t Jatstraat 42

St Anthonygasthuis, Groningen

Oorspronkelijk waren de gasthuizen liefdadige instellingen die zich bekommerden om het lot van
armen en vreemdelingen. Ze werden gesticht door
leden van vooraanstaande families uit de stad en
lagen in de nabijheid van de toegangswegen aan de
rand van de stad.

Zo stichtten Borneer Solleder en zijn zoon meester
Albert in 1405 dichtbij de stadspoort een gasthuis
voor de opvang van ellendighe en arme
pelegrams .
Het gasthuis werd gewijd aan de heilige Geertruid,
patrones van de reizigers.
In de loop der jaren nam het aantal behoeftigen toe
en bood het gasthuis ook blinden, kreupelen, ouden van dagen en zelfs krankzinnigen onderdak. Vanaf 1600 is het St. Geertruidsgasthuis net als de meeste Groningse
gasthuizen een huis voor ouderen.
De stadswandeling voert langs een drietal in
oorsprong middeleeuwse hofjes in de
Groningse binnenstad: het St. Geertruidsgasthuis, het St. Anthonygasthuis en het
Heilige Geestgasthuis.
Egbert van der Werft is historicus/mediaevist. Hij publiceert over middeleeuwse
en kerkgeschiedenis van Groningen.

Giotto, Sint Franciscus verdrijft de duivels uit Assisi
(14e eeuw) overgebleven

brokstukken moet
worden besloten of de fresco s zullen
worden gerestaureerd met

Fresco s in fragmenten
De basiliek van Sint Franciscus in Assisi
dinsdag 12 mei
19.30-21.30 uur
12,50
sprekers drs Hans Bloemsma,
drs Thijs Tromp
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27 opgave
Athena s Boekhandel, Oude
Kijk in t Jatstraat 42

Op 26 september van het afgelopen jaar werd de
Italiaanse streek Umbrië getroffen door een zware
aardbeving. Het menselijk leed was groot: er vielen
doden en gewonden en velen raakten dakloos. De
aandacht van de kunsthistorische wereld ging meteen ook naar de schade aan het culturele erfgoed;
wat eeuwen lang met de nodige zorg was geconserveerd, stortte letterlijk ineen, zonder dat er ook maar
iets aan te doen was. De basiliek van Sint Franciscus
in Assisi kreeg het zwaar te verduren: een deel van
het dak van de bovenkerk viel naar beneden en
daarmee raakten fresco s van Cimabue en
Giotto ernstig beschadigd.
Het culturele reddingswerk is reeds begonnen; de
brokstukken van de twee fresco s van Cimabue en
Giotto worden nu gesorteerd. De Franciscanen hopen
dat de bovenkerk voor het jaar 2000, door de paus
uitgeroepen tot een heilig jaar, zal zijn hersteld. Men
verwacht echter dat volledige restauratie van de
fresco s niet mogelijk is. Aan de hand van de

een aantal
blanke plekken,
of dat een kopie
wordt gemaakt.
Kunst in Zicht
nodigde twee sprekers uit om eens uit te leggen hoe
ernstig het verlies van deze fresco s zou zijn. Of anders uitgedrukt, wat is de waarde, de betekenis, het
historisch belang van deze wereldberoemde fresco s
van Cimabue en Giotto in de Sint Franciscus basiliek
voor de kunstgeschiedenis? In de lezing zullen de
fresco s beschreven worden, waarbij de vernieuwende
aspecten aan de orde zullen komen en de invloed die
deze fresco s hebben gehad op andere kunstenaars.
Hans Bloemsma en Thijs Tromp studeerden
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen
en verrichtten onderzoek naar het werk van Giotto.

Boerenbruiloft, De blinde leidt de blinden en de zesdelige serie over de werken van de maanden van het
jaar.

Een Vlaamse schildersfamilie rond 1600

Breughel en Brueghel
woensdag 20 mei
19.30- 21.30 uur
12,50
spreker drs Miranda van Gelderen
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena s Boekhandel, Oude
Kijk in t Jatstraat 42

Of je het nu schrijft als Bruegel , Breughel of Brueghel , deze naam uit de kunstgeschiedenis zal iedereen
vertrouwd in de oren klinken. Vaak wordt echter
vergeten hoeveel kunstenaars hierachter schuilgaan.
Naast de bekende Boeren Bruegel vermeldt de literatuur een Bloemen Bruegel , een Fluwelen Bruegel ,
een Paradijs Bruegel en zelfs een Helse Bruegel .
In deze lezing zal een deel van de verwarring omtrent
de Bruegel-familie worden opgehelderd.
Er zal ingezoomd worden
op vader Pieter Bruegel de
Oudere ( Boeren Bruegel ,
ca 1525-1569) en zijn twee
zoons Pieter Breughel de
Jonge ( Helse Bruegel ,
1564-1637) en Jan Brueghel de Oude (o.a. Bloemen Bruegel , 1568-1625).
Vader Bruegel is nu vooral
bekend om schilderijen als

Zijn zoons beheersten samen met Pieter Paul Rubens
het artistieke leven omstreeks 1600. Zij behandelden
de meest diverse onderwerpen: landschappen,
bloemstukken, stillevens, landelijke taferelen en
scènes ontleend aan de profane en religieuze literatuur. Pieter Breughel verspreidde, ongetwijfeld met de
hulp van een vrij groot atelier, het werk van zijn vader
en kwam zo tegemoet aan de massale vraag naar
Bruegel-schilderijen . Daarnaast bracht hij vernieuwing
in de vele Bruegeliaanse thema s. Zijn jongere broer
Jan die in het begin van zijn carrière eveneens het
werk van zijn vader navolgde, verwierf later vooral
bekendheid met bloemstillevens en allegorische
taferelen op kabinetformaat.
De lezing sluit aan bij de tentoonstelling over de
Bruegel-familie in het Koninklijk Museum voor Schone
Kunsten in Antwerpen (3 mei tot en met 26 juli 1998).
Miranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is
werkzaam als docent kunst- en architectuurgeschiedenis bij diverse instellingen.

Pieter Bruegel de Oudere, Boerenbruiloft, ca. 1565

De Victoriaanse droom

Symbolisme in Engeland
dinsdag 19 mei
19.30-21.30 uur
12,50
spreker drs
Steven Kolsteren
plaats Blauwe
Zaal, Cultureel
Centrum De
Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena s
Boekhandel, Oude
Kijk in t Jatstraat
42

Dante Gabriel Rossetti,
Lady Lilith, 1864-68

In de jaren vijftig van de vorige eeuw ontstond er in
Engeland een kunstvorm die in de loop der tijd duidelijke overeenkomsten ging vertonen met het Symbolisme. De
invloedrijke
theoreticus
John Ruskin
beschouwde
de weergave
van de natuur
als een eerbetoon aan de
Schepper. Hij
kwam op voor
een groep
jonge kunstenaars waar
onder anderen John Everett Millais en
Dante Gabriel

Rossetti toe behoorden. Ze streefden in naam van het
naturalisme en de waarheid naar frisse kleuren en een
egale lichtval. Hierbij werden ze geïnspireerd door de
schilderkunst uit de tijd voor Rafaël. Ze richtten samen
de Pre-Raphaelite Brotherhood op. In hun vroege
werk waren de prerafaëlieten nog ver verwijderd van
het Symbolisme. Gaandeweg slopen er echter ook
andere tendensen in hun werk: belangstelling voor
middeleeuwse erfenis, sprookjes over hekserij en
magie, Keltische legenden.
Het werk van Edward Burne-Jones, bewonderaar van
Rossetti, heeft vanwege het verhalende of allegorische
aspect een aan het Symbolisme verwant karakter.
Aubrey Beardsley was een opmerkelijke Engelse
illustrator, die onder meer Salomé van Oscar Wilde
illustreerde in een decoratieve, perverse en theatrale
stijl, deels geïnspireerd op de tekeningen van Griekse
vazen. Deze en andere Engelse kunstenaars in het
spoor van het Symbolisme zullen in de lezing nader
belicht worden.
De lezing vormt een goede voorbereiding op een
bezoek aan de tentoonstelling De Victoriaanse droom
in het Van Gogh Museum (zie p 22).
Steven Kolsteren is conservator educatie in het
Groninger Museum.

de jaren twintig en dertig in nauwe artistieke wisselwerking stonden met elkaar.

Keulen
donderdag 21 mei - zondag 24
mei
vertrek donderdag 8.00 uur
terugkomst zondag 19.00 uur
instapplaatsen
Groningen NS Hoofdstation Haren,
Motel (8.10 uur) Assen, Motel (8.20
uur) kosten

425,00// 400,00 voor

donateurs (inclusief vervoer per
luxe touringcar, 3 overnachtingen

1998 is het Gotisch Jaar Keulen . De eerstesteenlegging voor de Keulse dom in 1248, precies 750 jaar
geleden, is de aanleiding voor deze herdenking.
Voor Kunst in Zicht zijn er echter nog legio andere
redenen om een lang weekend naar Keulen te gaan.
De grootste stad aan de Rijn is een ware kunst- en
cultuurmetropool en ligt gunstig om verschillende
andere steden in de omgeving te bezoeken vanwege
aantrekkelijke exposities. We logeren dichtbij de
Rijnkade, in de oude binnenstad.

met ontbijt, toegangsprijzen,
kunsthistorische begeleiding en
documentatie)
begeleider

Reisschema
De volgende onderdelen maken in elk geval deel uit
van het programma:

drs Carolien ten Bruggencate
opgave Athena's Boekhandel,
Oude Kijk in 't Jatstraat 42

Vóór I maart

Die Blaue Vier: Feininger, Jawlensky, Kandinsky,
Klee in Kunstsammlung Nordrhein-Westfalen te
Düsseldorf
In 1924 werd in Weimar de kunstenaarsgroep Die
Blauwe Vier opgericht. De tentoonstelling omvat circa
160 werken van deze vier kunstenaars, die in
Paul Klee, Rote und Weisse Kupfieln, 1914, 45

Landschaft der Seele. Malerei des Nordischen
Symbolismus bis Munch in het Wallraf-Richartz
Museum in Keulen
Ongeveer gelijktijdig met het Van Gogh Museum in
Amsterdam wijdt het Wallraf-Richartz Museum in
Keulen een expositie aan het Symbolisme. Hier

draait het om de bijdrage die Scandinavië heeft geleverd aan de symbolistische landschapschilderkunst
aan het eind van de vorige eeuw. Voor Edvard
Munch, de beroemdste Scandinavische symbolist, is
een centrale plaats ingeruimd in deze expositie.

Wilhelm Lehmbruck Museum,
Duisburg

Museum Ludwig in Keulen
Dit museum, voortgekomen uit de privéverzameling van chocoladefabrikant Ludwig, is vermaard om
zijn collectie moderne kunst van de jaren zestig tot
nu. Rond Hemelvaart is er geen tijdelijke tentoonstelling en hebben we dus mooi de gelegenheid om juist
die vaste collectie eens te zien.
Rondleiding langs Romaanse en Gotische kerken in
Keulen
Een aantal jaren geleden werden de restauraties voltooid
en sindsdien zijn fraaie voorbeelden van Romaanse
bouwkunst te bewonderen. Bijvoorbeeld de Sankt Gereon, bijzonder vanwege zijn ovale vorm en uitwendige
decoratie of de Sankta Maria im Kapitol, een oervoorbeeld
van Romaanse architectuur in Keulen.
Museum Insel Hombroich bij Neuss
Dit museum is in de tweede helft van de jaren tachtig
ontstaan op initiatief van een particuliere verzamelaar uit
Düsseldorf en sindsdien een trekpleister voor menig
kunstliefhebber. Een tiental paviljoens, gebouwd door de

architect Erich Heerich, zijn door de kunstenaar
Gotthard Graubner ingericht met zeer uiteenlopende
kunstwerken in een fraaie, maar ook uitzonderlijke
opstelling. Tevergeefs zal de bezoeker zoeken naar
verlichting, klimaatbeheersing en verklarende bordjes.
Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen
schilderijen, meubels, architectuur, glaswerk of beelden. Bovendien lopen alle tijden door elkaar heen. Met
andere woorden, alles wordt gelijkwaardig naast elkaar
getoond en dat maakt een dwaaltocht door Museum
Insel Hombroich tot een onvergetelijke belevenis.
Man Ray in het Wilhelm Lehmbruck Museum in
Duisburg.
Het museum is alleen al om zijn gebouw en de vaste
collectie een bezoek waard: een unieke verzameling
van internationale twintigste-eeuwse sculptuur, binnen
en buiten, in een beeldentuin. Het museum is onder
meer door Erwin Heerich (tevens ontwerper van de
paviljoens van Museum Insel Hombroich) gerenoveerd.
De tentoonstelling is gewijd aan Man Ray, de
Dadaïstische kunstenaar die vooral door zijn
uitzonderlijke fotografie bekend is geworden.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is
freelance schrijver/redacteur en doceert momenteel
kunstgeschiedenis aan Academie Minerva.

De Victoriaanse droom
Singer Museum Duitse Expressionisten
Van Gogh Museum

s Ochtends staat een bezoek aan het Van Gogh Museum in Amsterdam op het programma. Daar is

zondag 7 juni
8.00 - 19.00 uur
85,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie)
rondleider
drs Carolien ten Bruggencate
instapplaatsen
Groningen, Centraal Station NS
(bij de fietsenstalling)
Haren, Motel
Assen, Motel
opgave Athena s Boekhandel,
Oude Kijk in t Jatstraat 42
Op deze dag gaan we twee tentoonstellingen bezoeken, waarvan
de achtergronden reeds in een
aantal lezingen zijn behandeld (zie
p 14 en 19).

Frerlerirk

vanaf 15 mei een tentoonstelling te zien
onder de fraaie titel De
Victoriaanse droom.
Symbolisme in Engeland.
Aan het eind van de
vorige eeuw keerden
sommige kunstenaars
zich af van de alledaagse realiteit en
zochten mystieke,
fantastische en spirituele thema s. De
tentoonstelling laat
zien dat het Symbolisme beslist niet alleen
voorkwam op het Europese vasteland; ook
Meden I

vooraanstaande Britse kunstenaars als Sir Edward
Burne-Jones, Dante Gabriel Rossetti, George Frederic Watts en Aubrey Beardsley behandelden dezelfde
thema s. Op de expositie zullen ook enkele werken
van bijvoorbeeld de Fransman Gustave Moreau en de
Belg Fernand Khnopff te zien zijn.
s Middags bezoeken we de expositie Duitse Expressionisten; Collectie Ahlers in het Singer Museum te
Laren. Het Duitse textielbedrijf Ah- lers
uit Herford heeft zijn verzamelbeleid
geheel gericht op het Duits
Expressionisme. In de loop der jaren is
een collectie opgebouwd die met vele
topstukken een goed beeld geeft van
deze belangrijke Duitse stroming. Er is
werk te zien van onder meer
Kandinsky, Mare, Münter, Kirchner,
Schmidt-Rottluf, Nolde, Macke en
Beekman. Naast schilderijen zijn er
aquarellen, tekenningen en grafische
bladen.
Carolien ten Bruggencate is
kunsthistoricus. Zij is freelance
schrijver/redacteur en doceert
momenteel kunstgeschiedenis aan
Academie Minerva.

Noorderplantsoen
Heden en verleden
zondag 7 juni
11.00- 13.00 uur
12,50
spreker Edward Houting
vertrekpunt Plantsoenbrug

opgave Athena s Boekhandel,
Oude Kijk in t Jatstraat 42

Het Noorderplantsoen in Groningen is de afgelopen tijd onder
handen genomen door een
kleinzoon van Hendrik Co- pijn,
die een van de ontwerpers van
het park is geweest. In 1998
wordt de herinrichting van dit
stadspark, waaraan Kunst in
Zicht in het najaar al aandacht
besteedde in een lezing, afgerond. Reden om de situatie eens ter plekke
te gaan bekijken onder begeleiding Edward Houting.
Het Noorderplantsoen kent een militaire voorgeschiedenis. Een uitgebreid systeem van wallen, bastions en grachten omsloot de stad sinds het begin van
de zeventiende eeuw. Deze nieuwe verdedigingsvorm, gebaseerd op een rationeel opgezet vestingplan en aangelegd in de jaren 1608 tot 1624, was
noodzakelijk geworden door het verbeterde geschut
dat de zestiende-eeuwse muren verpulverde. De

muren werden door aarden wallen vervangen,
waarin de kanonskogels smoorden. De bolwerken waren dus aangelegd voor een dubbele
functie: aanval en verdediging.
Nadat bij ministerieel besluit Groningen in 1875
niet langer een vesting was, werden de wallen en
bastions geslecht. Aanvankelijk werden de
grachten bestemd voor houtvlotten in verband
met de bloeiende houthandel, maar later besloot
de gemeente in het kader van een plan van uitleg
er een plantsoen van te maken. In de
vormgeving van het park zijn de restanten van de
zeventiende-eeuwse bolwerken en grachten nog
steeds te traceren.
Tijdens de wandeling zal aandacht worden besteed
aan zowel de militaire geschiedenis als aan het ontwerp van het plantsoen in de Engelse landschapsstijl.
Tevens zal gewezen worden op de vele boomsoorten die het park rijk is. Aan het eind van de wandeling, die ongeveer twee uur zal duren, wordt u een
kop koffie aangeboden en kunt u nog even napraten
met de rondleider.
Edward Houting is vormgever/publicist en auteur van
de brochure Bomenpad, waarin een route door het
Noorderplantsoen wordt beschreven.

Organisatie

Doelstelling
De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende kunst, architectuur
en archeologie om de ontwikkeling van belangstelling
voor kunst bij zoveel mogelijk mensen aan te
moedigen. Daartoe organiseert Kunst in Zicht lezingen, wandelingen en excursies, 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 lezingen, wandelingen en excursies worden verzorgd door deskundige docenten, voor het merendeel
kunsthistorici, historici en archeologen. De lezingen
worden ge llustreerd met dia s.
Inschrijving
Inschrijving voor lezingen, stadswandelingen en excursies kan op drie manieren geschieden:
-schriftelijk
via het inschrijfformulier en storting van het verschuldigde bedrag onder vermelding van het volgnummer van het programmaonderdeel op gironummer
4970581 ten name van de Stichting Kunst in Zicht,
Groningen.
-telefonisch via 050-318 86 51
rechtstreeks: maandag, dinsdag en donderdag van
9.30 - 13.00 uur

buiten kantooruren: via het antwoordapparaat Voor
betalingswijze zie boven.
-contante betaling: bij Athena s Boekhandel, Oude
Kijk in t Jatstraat 42 in Groningen (niet telefonisch).
Bij een reeks lezingen is het ook mogelijk om slechts
één of twee avonden bij te wonen, in plaats van het
totale aantal bijeenkomsten.
Voorwaarden
Wanneer een programmaonderdeel door omstandigheden niet kan doorgaan, krijgen de deelnemers
hiervan bericht in de week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds betaalde bedrag wordt uiteraard teruggestort. Afzeggen door deelnemers kan tot
21 dagen voor aanvang van het programmaonderdeel.
Het reeds betaalde geld wordt terugbetaald onder
aftrek van 30% administratiekosten. Nadien is geen
restitutie meer mogelijk.
Voordelen van het donateurschap
De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben
een streepje voor, leder jaar wordt er speciaal voor de
donateurs een lezing of excursie georganiseerd.
Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaarlijks het
programmaboekje met het complete overzicht en
eventuele aanvullende informatie over de

activiteiten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen donateurs
kortingen van 10% op de prijzen van lezingen,
stadswandelingen en ééndaagse excursies. Voor
meerdaagse excursies geldt een aparte kortingsregeling.
Voor minimaal 25,- per cursusjaar (I augustus - 31
juli) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. Voor
(echt)paren geldt een minimumtarief van 40,- per
jaar. U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier op pagina 29 in te sturen.
Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, tel
050-318 86 51 (dinsdag 9.30-13.00 uur rechtstreeks/buiten deze uren via het antwoordapparaat; u
wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld)

den, vrijwel onbeperkt is. Behalve lezingen, wande"
lingen en excursies kunnen cursussen van iedere gewenste lengte, over ieder gewenst onderwerp, op
maat worden afgeleverd.
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met
Carolien ten Bruggencate, tel 050-318 86 51 (maandag en dinsdag 9.30-13.00 uur rechtstreeks/buiten
deze uren via het antwoordapparaat; u wordt dan zo
spoedig mogelijk teruggebeld).

Jongerenactie
Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaart krijgen jongeren tijdelijk in plaats van 10% korting 20%
korting op lezingen en stadswandelingen.

Lezingen en excursies op bestelling
Kunst in Zicht verkoopt lezingen, wandelingen en excursies. Momenteel bemiddelt Kunst in Zicht al voor ruim 30
instellingen in Noord-Nederland. In het docentenbestand van Kunst in Zicht zijn meer dan 100 docenten
opgenomen. Zij zijn gespecialiseerd op zeer diverse terreinen. Dat betekent dat het aantal onderwerpen, dat
aangeboden kan wor-
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Telefoon

1 Nicolaas Wijnberg
2 Ode aan de lente
3 Organische architectuur
4 Wout Muller
5 Inez van Lamsweerde
6 Het Guggenheim in Bilbao
7 Het middeleeuwse kerkgebouw
8 Samenhang of contrast
9 Dada, Drachten en Man Ray
10 Kerken in Groningen
11 Kunst in de wereld van wetenschap
12 Expressionisme in Duitsland
13 Schilderkunst in de Gouden Eeuw
14 Symbolisme
15 Donateursexcursie
16 Hofjes in Groningen
17 Fresco s in fragmenten
18 Breughel en Brueghel
19 De Victoriaanse droom
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400,00

Handtekening

20 Keulen
toeslag één-persoonskamer
21 Van Gogh Museum - Singer Museum
22 Noorderplantsoen: heden en verleden

Inschrijfformulier
Naam Dhr/Mw

Adres

Postcode en plaats

Stuur dit formulier naar Stichting Kunst in Zicht,
Postbus 1181,9701 BD Groningen
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13,50
13,50
13,50
11,25
11,25
45,00
11,25
33,75
11,25
11,25
22,50
33,75
45,00
55,00
11,25
11,25
11,25
11,25

totaal instapplaats
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.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.........
.............................
.........
.........
.........
.........

.............................
.........
...x 68,00
.............................
...x 10,00
.........
administratiekosten 2,50
Totaal ..................................

U bent ingeschreven voor een lezing, cursus, wandeling of

Maak tegelijkertijd het verschuldigde bedrag, vermeerderd
met 2,50 administratiekosten, over op

excursie zodra wij uw inschrijfformulier én uw betaling

giro 4970581 t.n.v. Stichting Kunst in Zicht, Groningen

stuurd

hebben ontvangen. U krijgt het inschrijfbewijs dan toege-

Word nu
donateur

Voor minimaal 25-/ 40,- voor (echt)paren per jaar steunt u de veelheid aan
activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht.
Indien u zich nu aanmeldt als donateur heeft u gratis toegang tot een lezing of een
stadswandeling. Bovendien krijgt u als donateur 10% korting op lezingen,
wandelingen en ééndaagse excursies en ontvangt u tweemaal per jaar ons
programmaboekje.
Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro
toegestuurd.

Ja, ik word/wij worden donateur
Dhr/mw
adres
Kunst in Zicht
Postbus 1181
9701 BD Groningen

postcode / plaats
telefoon
keuze gratis lezing of stadswandeling

Geef uw familie of vrienden eens een lezing, wandeling
of excursie van Kunst in Zicht.
Op de Kunst in Zicht-cadeaubon kan elke gewenste
waarde ingevuld

Cadeau verzinnen? Koud kunstje.

worden, al naar ge-

Een Kunst in Zicht-cadeaubon!

programmaonderdeel.

lang de prijs van het
De bon is verkrijg-

baar op het kantoor van Kunst in Zicht: Oliemulder- straat
51 (maandag tót en met donderdag van 9.30 tot 13.00
uur). De cadeaubon kan ook telefonisch besteld worden
050-318 86 51.

Kunst in Zicht: verrassend present

