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Einde van het millennium, einde
van een kunsttijdperk?

2

Meer nog dan een eeuwwisseling zet de overgang
naar een nieuw millennium velen aan tot bezinning
en tot terugblikken op de afgelopen eeuw. Musea
hebben grote overzichtstentoonstellingen op stapel
staan: diverse musea in Berlijn brengen 100 jaar
Duitse kunst in beeld, de Kunstsammlung Nordrhein
Westfalen in Düsseldorf stelt een expositie over de
twintigste eeuw samen uit de eigen collectie, het
Keulse Museum Ludwig laat honderd jaar architectonische visies zien, etc. etc. (opmerkelijk genoeg doen
de Nederlandse musea niet of nauwelijks mee aan
deze gekmakende drang tot retrospectie). Lezers
van dagbladen worden uitgenodigd essays te schrijven over ‘het kunstwerk van het millennium’ en ‘het
boek van de eeuw’. Nog daargelaten of het mogelijk
is, is het ook de vraag of het zinvol is om op die
manier terug te blikken. Het denken in termen van
afsluiting van een tijdperk werkt misschien alleen
maar blikvernauwend. Het einde van een eeuw of
millennium betekent immers geen afronding van ten-

densen. Het verleden heeft ons geleerd dat er vaak
helemaal geen sprake is van een breuk, maar veeleer
van continuïteit in de ontwikkeling van de kunst. Zo
zie je in de hedendaagse kunst nog steeds sporen van
de romantiek uit het begin van de negentiende eeuw
en ook het realisme keert telkens in andere gedaantes terug.
Kunst in Zicht doet in het laatste cursusprogramma
van deze eeuw gedeeltelijk mee aan de millenniumgekte. Overzichten van de beeldende kunst werden
in voorgaande jaren al regelmatig aangeboden. Nu
willen we eens een serie wijden aan hoogtepunten
uit de architectuur van de twintigste eeuw. Maar dat
is dan ook de enige poging tot een eeuw-omspannend overzicht. Voor het overige hebben we
opnieuw geprobeerd een divers aanbod samen te
stellen, waarin we over de grenzen van de westerse
kunst heenkijken, rode draden door de tijd heen
opsporen en dwarsverbanden zoeken tussen verschillende kunstdisciplines.
Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
juli 1999
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tekeningen en etsen te
bekijken krijgt de
beschouwer een beeld
van Rembrandt zelf. In
zijn zelfportretten zien
we hem ouder worden,
Zelfportretten van Rembrandt in het Mauritshuis
krijgen wij inzicht in zijn
artistieke bedoelingen en
in zijn artistieke voorkeudinsdag 14 september
Ook dit jaar openen Athena’s
ren en daarmee zijn
Boekhandel en Stichting Kunst
19.30 - 21.30 uur
maatschappelijke ambiin Zicht gezamenlijk het cultuƒ 15,00
tie. Hij heeft zichzelf
rele seizoen met een bijzonspreker drs Q.B. Buvelot
afgebeeld als burger, als
dere lezing, naar aanleiding
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
kunstenaar, uitgedost in
van een actuele gebeurtenis.
Centrum De Oosterpoort,
extravagante kledij, in de
Dit keer gaat het om de unieTrompsingel 27
rol van de apostel Paulus
ke tentoonstelling van de zelfopgave Athena’s Boekhandel,
en aan de voeten van
portretten van Rembrandt, die
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
Christus tijdens de opvan 25 september tot en met
richting van het kruis.
9 januari 2000 te zien is in het
In totaal zijn er ruim 30
Mauritshuis te Den Haag. Uitgeschilderde, een tiental
genodigd is de heer drs. Q.B.
Rembrandt van Rijn, Zelfportret, 1639
getekende en meer dan
Buvelot, conservator in het
30 geëtste zelfportretten
Mauritshuis en samensteller
van Rembrandt bekend. Een groot deel zal te zien
van de catalogus.
zijn op de tentoonstelling ‘Rembrandt Zelf’.
Geen kunstenaar heeft zichzelf zo vaak – zijn hele
Quinten Buvelot is conservator in het Mauritshuis
loopbaan lang – en op zo uiteenlopende wijze geporte Den Haag.
tretteerd als Rembrandt. Door zijn schilderijen,

LEZING

Rembrandt zelf
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zich op de naoorlogse muziek en beeldende kunst.
De boeiende wisselwerking tussen kunst en muziek
uit die periode wordt ook nu weer met behulp van
beeld- en luistervoorbeelden toegelicht.

LEZINGEN

Kijk en luister II
Beeldende kunst en muziek in de tweede helft van de twintigste eeuw
woensdag 29 september, 6 en
13 oktober
19.30 - 21.30 uur
ƒ 45,00 / ƒ 15,00 per keer
sprekers
drs Miranda van Gelderen,
drs Ankie Mulder
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
4

John Cage, Changes and
Disappearances no. 35, 1982

Vier minuten en 33 seconden zonder muziek, alleen
stilte, verbroken door toevallig hoorbare geluiden.
Dat zijn de elementen waaruit het muziekstuk 4’33
van John Cage is gebouwd. Met zijn ideeën over toeval, tijd en de verbinding van kunst met het leven
zelf, heeft deze Amerikaanse componist vakgenoten,
dansers en vooral ook beeldende kunstenaars na de
tweede wereldoorlog tot aan vandaag toe beïnvloed.
Met bovengenoemde compositie uit 1954 liep hij bijvoorbeeld vooruit op de afschaffing van het kunstwerk aan het eind jaren zestig. Toen begon men het
product van de kunstenaar van minder belang te vinden dan de ideeën en het proces die aan het ontstaan vooraf gingen. De tendens is de kunstgeschiedenis ingegaan als de conceptuele kunst.
Opnieuw gaan de kunsthistorica Miranda van Gelderen en de musicologe Ankie Mulder gezamenlijk op
zoek naar geestverwantschappen tussen componisten en beeldende kunstenaars. Dit keer richten zij

Aangezien de relaties tussen beeldende kunst en
muziek zich in de laatste decennia in de meest uiteenlopende richtingen hebben ontwikkeld, is het
onmogelijk een inventarisatie van het hele gebied te
geven. Daarom wordt met de volgende voorbeelden
aangegeven hoe dit soort ontwikkelingen vorm kregen:
1. Abstract expressionisme met onder meer de beeldend kunstenaars De Kooning, Newman en Rothko,
en de klankveldcomponisten Feldman, Ligeti, Penderecki en Xenakis;
2. Minimalisme met onder meer de beeldend kunstenaars Judd, Flavin en Morris, en de componisten
Adams, Reich, Riley en Lamonte Young;
3. Postmodernisme met onder meer beeldend kunstenaars Cucchi, Kiefer, Polke, Salle en Schnabel, en
de componisten Berio, Crumb, Foss, Pärt, Schnittke
en Zorn.
Miranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is
werkzaam als docent kunst- en architectuurgeschiedenis bij diverse instellingen. Ankie Mulder is musicologe en doceert muziekgeschiedenis.
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Wandeling door de tijd in Groningen
zondag 3 oktober
13.00 - 15.00 uur
ƒ 15,00
begeleider Gert Kortekaas
vertrekpunt ingang Politiebureau,
Rademarkt
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Groningen is gelegen op de Hondsrug. Die rug
vormt al duizenden jaren een aantrekkelijk gebied.
Rond 300 voor Chr. lijkt het erop dat de eerste boeren zich definitief vestigen, waarschijnlijk op een
drietal plaatsen. Pas vanaf ongeveer 600 na Chr. blijven die erven op een vaste plaats liggen, komen er
bovendien meer en tekenen er zich twee dorpen af.
Eén van die kernen groeit uit tot Groningen, de
andere legt in de elfde eeuw het loodje. In diezelfde
periode krijgt Groningen op hoofdlijnen de ruimtelijke vorm die het nu nog heeft.
In de afgelopen jaren is door archeologisch, bodemkundig en bouwhistorisch onderzoek het nodige aan
het daglicht gekomen. De bestudering van dit cultuurhistorisch erfgoed levert een steeds beter en
verfijnder beeld van de wordingsgeschiedenis van de
stad, vooral voor de oudste perioden, waarvan nauwelijks of geen geschreven bronnen bestaan. Dat

Muntvondst tijdens opgraving op de Ossenmarkt, najaar 1996

onderzoek wordt uitgevoerd door het samenwerkingsverband van de Stichting Monument en Materiaal en de Dienst Ruimtelijke Ordening en Economische Zaken van de Gemeente Groningen.
De begeleider van deze stadswandeling is nauw
betrokken bij bovengenoemd onderzoek. Hij neemt
ons mee kriskras door de binnenstad en schetst ons
al wandelend een beeld van waar het oudste Groningen lag, hoe de stad is gegroeid en hoe we die groei
nog steeds kunnen zien.
Gert Kortekaas is gemeentelijk archeoloog.
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Isaac Israëls,
Theaterpubliek
in Carré,1893

LEZING

Isaac Israëls (1865-1934)
dinsdag 5 oktober
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Marie Wollerich
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Isaac Israëls, in 1865 te Amsterdam geboren, groeide
op in de atmosfeer van de Haagse School. Immers in
die tijd was zijn vader Jozef Israëls (1824-1911) de
gevierde meester van de beroemde groep naturalistische schilders rond Den Haag. Isaac wilde niet
onder de vleugels van zijn vader blijven en vertrok in
1885 naar Amsterdam waar hij in contact kwam met
Marius Bauer, Floris Verster en later George Hendrik Breitner. Evenals Isaac hadden zij meer interesse
in de mens als thema en kozen zij vooral het stadsleven als onderwerp voor hun schilderijen. Tot ’s
avonds laat wandelde Isaac door de regenachtige
winkelstraten, vertoefde in café’s, theaters of danslokalen wachtend op het juiste ‘sujet’, de mens. Eindeloos zette hij dit onderwerp om in aquarellen, tekeningen en pastels. De ontmoeting met de Duitse
impressionist Max Liebermann en het vertrek naar
Parijs in 1903 maakten zijn notities nog directer, zijn
kleur nog ‘Franser’.
Zijn vlotte notities van bijvoorbeeld Dienstmeisjes
voor een winkelraam of Vrouw op het strand, zijn snel-

le, vaak zeer goed getroffen typeringen en virtuoze
vakkundigheid hebben de tijd doorstaan en geven
een beeld van alledaagse menselijkheid van Nederlands zuiverste impressionist. Hij creëerde een wonderschone wereld en meed elke politieke, maatschappelijke of religieuze verantwoording, in tegenstelling tot zijn vader wiens werk geïnspireerd was
door sociale betrokkenheid.
Marie Wollerich studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is
freelance medewerker in het Groninger Museum.
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De Korrewegbuurt,
een opmerkelijke wijk
zondag 10 oktober
13.00 - 15.00 uur
ƒ 15,00
begeleider drs Aart de Goojer
vertrekpunt Sionskerk, hoek
Korreweg-Floresplein
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Sionskerk

Misschien bent u geboren in de Korrewegbuurt of
heeft u er lang gewoond. Of wellicht woont u er op
dit moment en bent u nieuwsgierig naar het ontstaan
van uw eigen wijk. Deze stadswandeling is in elk

geval een aanrader voor iedereen die iets wil weten
over de ontstaansgeschiedenis en de stedenbouwkundige en architectonische achtergronden van deze
opmerkelijke Groningse wijk.
Aarzelend van de grond gekomen rond de eeuwwisseling, groeide het gebied rond de Korreweg in Groningen vooral tussen de beide wereldoorlogen uit tot
een flinke woonwijk. Na 1945 werd de Groningse
wijk nog voorzien van een forse uitbreiding. De
geschiedenis van de Korrewegwijk valt samen met
belangrijke hoofdstukken uit de vaderlandse stedenbouwkundige en architectonische geschiedenis. Dit stukje Groningen is niet alleen
door de afwisseling in bouwstijlen en huizentypen een bijzondere wijk, maar ook
door het stratenpatroon. Niemand minder
dan de grote architect H.P. Berlage
bepaalde de loop van de straten en de
vorm van de pleinen: grootse open ruimtes, naast verstilde, haast onbekende binnenhoven. De Korrewegbuurt bezit het
beste Groningse voorbeeld van het zogenaamde Nieuwe Bouwen en het mooiste
plein in Amsterdamse Schoolstijl.
Aart de Goojer is architectuurhistoricus.
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Herbert Bayer, briefkaart,1925

D A G C U R S US

Het Bauhaus 1919-1933
dinsdag 12 en 19 oktober
10.00 - 12.00 uur
ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per keer
spreker drs Anja Reenders
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Negentig jaar na de oprichting in
Weimar is het Bauhaus wereldwijd
een begrip. De naam Bauhaus
geniet grote waardering, vooral
door het aldaar ontwikkelde
design. De namen van de bij het
Bauhaus werkzame leerkrachten
werden tot een legende. Enkele
van hen – bijvoorbeeld Wassily
Kandinsky, Lyonel Feininger, Paul
Klee en Oskar Schlemmer –
behoorden tot de meest vooraanstaande kunstenaars van hun tijd.
Walter Gropius richtte in 1919 het
Bauhaus op in Weimar. Het zou
het invloedrijkste opleidingsinstituut van de eeuw worden op het
gebied van architectuur, vormgeving en kunstdidactiek. In zijn
naamgeving knoopte het Bauhaus
aan bij de middeleeuwse bouw-

loodsen; kunsten en ambachten,
theorie en praktijk moesten worden
verenigd in een gezamenlijk scheppingsproces, dat culmineerde in het
bouwwerk als ‘Gesamtkunstwerk’.
Het Bauhaus ontwikkelde zich van de
expressionistisch getinte vroege
Weimar-jaren via de conctructief georiënteerde tijd in Dessau tot de steeds
sterker op de architectuur gerichte
late fase van het Bauhaus in Dessau en
Berlijn. In 1933 werd het Bauhaus
door de nazi’s gesloten. De onderdrukking door de nazi’s kon echter
geen einde maken aan de uitwerking
van de ideeën van het instituut; veel
Bauhausleraren vluchtten naar de
Verenigde Staten en zetten daar verder hun stempel op de moderne
architectuur en vormgeving.
Deze lezingen bieden een goede
voorbereiding op de vierdaagse
excursie naar Weimar.
(zie pag. 12 en 13)
Anja Reenders is architectuurhistoricus en als docent kunstgeschiedenis
werkzaam aan diverse instellingen.
W. Wagenfeld, Lamp, 1923-’24
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De romantiek en de geboorte van
de moderne kunstenaar
woensdag 20 oktober
en 3 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per keer
spreker
drs Carolien ten Bruggencate
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s
Boekhandel, Oude
Kijk in ’t Jatstraat 42

Caspar David Friedrich,
Vrouw in de ochtendzon,
circa 1815

Veel van onze huidige opvattingen over kunst en
kunstenaarschap hebben hun wortels in het begin
van de negentiende eeuw. Tussen 1790 en 1810
onderging de houding ten aanzien van kunst, en van
het leven in het algemeen, ingrijpende veranderingen. Uit die revolutionaire periode kwamen ideeën
voort die al snel voor beeldend kunstenaars, architecten, schrijvers, musici en voor het publiek waarvoor zij werkten de fundamenten van de kunst gingen vormen:
nieuwe opvattingen over de individuele creativiteit van de kunstenaar, de uniciteit van zijn werk
en zijn verhouding tot de rest
van de samenle-

ving, over artistieke oprechtheid, spontaniteit,
expressiviteit, etc.
De romantiek was de reactie op de omwentelingen
aan het begin van de negentiende eeuw. Of liever
gezegd reacties, want er bestond niet zoiets als een
enkele romantische benadering. Charles Baudelaire
merkte later op dat ‘de romantiek niet nauwkeurig
te situeren is in onderwerpskeuze of exacte waarheid, doch uitsluitend in een manier van voelen’. Dit
blijkt bijvoorbeeld uit het belang dat enerzijds werd
toegekend aan de schets als meest spontane kunstvorm, terwijl anderzijds een persoonlijke visie ook
vastgelegd kon worden in een uiterst gedetailleerde
precieze manier van werken.
In twee avonden proberen we zicht te krijgen op de
ingewikkelde en ogenschijnlijk tegenstrijdige tendensen in de romantiek aan de hand van werk van Goya,
Gericault, Delacroix, Friedrich, Constable, Turner en
vele anderen. Aangezien de invloeden uit die periode
reiken tot aan de dag van vandaag, volgen we ook de
romantische traditie in de kunst tot aan het eind van
de twintigste eeuw. Deze lezingen bieden een goede
voorbereiding op de vierdaagse excursie naar Weimar (zie pag. 12 en 13).
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij
doceert kunstgeschiedenis aan Academie Minerva en
daarnaast schrijft zij over moderne kunst
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Werken van Ulrich Rückriem
in Museum Zollverein

EXCURSIE

Essen: Museum Zollverein
Duisburg: Museum Küppersmühle

10

zondag 24 oktober 1999
8.00 - 20.00 uur
ƒ 90,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie)
rondleider drs Rita Overbeek
instapplaatsen
8.00 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling)
8.15 uur Haren, Motel
8.40 uur Assen, Motel
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 4

Op deze excursie brengen we
een bezoek aan twee nieuwe
kunstinstellingen die zijn gehuisvest in voormalige fabrieksgebouwen in het Ruhrgebied.
In Essen bevindt zich het voormalige kolenmijncomplex van de Zollverein, gebouwd in 1932 naar ontwerp van de Duitse archtitecten Schupp en Kremmer in Bauhaus stijl. Toentertijd was het het grootste en modernste kolenmijncomplex ter wereld.
Sinds 1986 worden er geen kolen meer gedolven en
het complex is nu verbouwd tot design- en kunstcentrum en muziektheater. Het hoofdgebouw is
geheel intact gelaten en de tijd lijkt er stil te staan.
Spectaculair is de rondleiding door dit gebouw tot 50
meter hoog. Via transportbanen voor de steenkool
kan de bezoeker steeds verder omhoogklimmen,
totdat hem op het dak een magnifiek uitzicht over
het Ruhrgebied en de nog zichtbare sporen van de
mijnbouwindustrie wacht.

Ook het pas geopende Museum Küppersmühle te Duisburg is gevestigd in
een voormalige
fabriek. Van 1909 tot
de jaren zeventig
werd in dit complex
koren gemalen en
opgeslagen. Nu herinneren alleen nog een
oud treinspoor en de
metalen graansilo’s aan de vroegere industriële functie. Het gebouw is rigoureus verbouwd tot een
hypermoderne kunsttempel, waarin de collectie van
Hans Grothe, een van de belangrijkste verzamelaars
van Duitse moderne kunst, is ondergebracht. Niets
leidt de aandacht af van de werken: geen naambordjes, plinten, deurknoppen, verwarming, etc. De ultieme ‘witte kubus’. In de collectie is werk te vinden
van Kiefer, Baselitz, Richter, Polke, Immendorff,
Lüpertz, Rückriem, Trockel, Sieverding.
Rita Overbeek is architectuurhistorica en werkzaam op de afdeling Bouwtoezicht en Monumenten
bij de Dienst Ruimtelijke Ordening/Economische
Zaken van de gemeente Groningen.
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Sandro Botticelli, Portret van een
onbekende man

LEZING

Renaissance in Florence
dinsdag 2 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Saskia Goddijn
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In de National Gallery te Londen vindt van 20 oktober 1999
tot 16 januari 2000 een tentoonstelling plaats over de artistieke ontwikkelingen in Florence rond het jaar 1470. Naar
aanleiding daarvan besteedt
Kunst in Zicht met deze lezing
aandacht aan kunstwerken en
de kunstenaars van het in deze periode belangrijke
centrum van Europa, Florence.
De periode waaraan de tentoonstelling in de National Gallery is gewijd, kan men karakteriseren met de
term ‘renaissance’. Het begrip verwijst naar het idee
van een wedergeboorte van de klassieke cultuur.
Deze gedachte werd ontwikkeld in humanistische
kringen, waar men wenste een waardesysteem te
scheppen dat gebaseerd was op klassieke idealen.
De wedergeboorte van de klassieke cultuur zou grote gevolgen hebben voor de beeldende kunst, vooral

omdat de humanisten benadrukten dat het individu met zijn
morele, intellectuele en artistieke kwaliteiten centraal moest
staan. In de middeleeuwen was
het vervaardigen van kunst
gezien als een handwerk, maar
nu werd de kunst tot wetenschap verheven en de kunstenaar werd beschouwd als een
genie dat wetenschap bedreef.
Kunstenaars wedijverden met
elkaar en ontwikkelden nieuwe
technieken en vormentalen in
hun streven geniaal en vernieuwend werk te maken.
Deze lezing geeft u gelegenheid nader kennis te
maken met werk van kunstenaars zoals Sandro Botticelli, Filippino Lippi, Andrea Verrocchio en Leonardo da Vinci dat in de National Gallery tentoongesteld
zal worden. Ook zal de context waarin de kunstwerken in deze voor de kunstgeschiedenis zo belangrijke
periode in Florence zijn ontstaan worden geschetst.
Saskia Goddijn is kunsthistorica. Zij woonde in
Rome en begeleidt kunstreizen naar Italië.
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De markt in Weimar

EXCURSIE

Weimar, kleine stad met
een groot verleden

12

vertrek donderdag 4 november
terugkeer zondag 7 november
instapplaatsen
7.00 uur Groningen,
Hoofdstation NS
7.15 uur Haren, Motel
kosten ƒ 545,00 /ƒ 525,00 voor
donateurs (inclusief vervoer per
luxe touringcar, 3 overnachtingen
met ontbijt in IBIS Hotel, kunsthistorische begeleiding, entrees)
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

‘Waar kun je zo veel goeds vinden op zo’n
bescheiden plek... en waar ben ik niet geweest!
Maar ik keerde altijd met plezier terug naar Weimar’. Dat zijn de woorden die Goethe in 1823
sprak aan Eckermann.
In 1999 is Weimar de Culturele Hoofdstad van Europa. Daarmee is het de kleinste stad die met deze eer
mag strijken. Dat de keuze op Weimar is gevallen,
heeft goede redenen. De stad aan de Ilm wist zich
door de geschiedenis heen telkens weer een culturele plaats van betekenis in Europa te verwerven. Met
de komst van schilder Lucas Cranach de Oudere zette een eerste bloeiperiode in rond 1552. Vervolgens
streek Johann Sebastian Bach hier neer en voedde de
kunstminnende hertogin Anna Amalia een eeuw later
haar zoon Carl August in haar geest op. Goethe
werd uitgenodigd, Schiller volgde, en daarna zetten
onder meer Franz Liszt, Richard Strauss, Henry van
de Velde en het Bauhaus Weimars naam luister bij.

1999 is voor Weimar een jaar van herdenkingen: het
250ste geboortejaar van Goethe, 240ste geboortejaar van Schiller, 80 jaar geleden werden het Bauhaus
en de Republiek van Weimar gesticht.
Op deze excursie bezoeken we in Weimar de volgende bezienswaardigheden (wijzigingen voorbehouden):
De Kerk van Sint Paulus en Petrus (Herderkirche), waar Martin Luther en Johann Gottfried Herder hebben gepreekt, Johann Sebastian Bach orgel
heeft gespeeld en waar nu nog een indrukwekkend
drieluik van Lucas Cranach de Oudere is te zien.
De Anna Amalia-bibliotheek, gevestigd in het
Groene Paleis. Een drie verdiepingen tellende bibliotheekzaal, in 1761-’66 gedecoreerd in Rococo-stijl.

Het huis van Goethe en het Goethe-museum
aan de Frauenplatz en het nabijgelegen huis van
Schiller. Beide woonhuizen zijn nog in oorspronkelijke stijl ingericht en geven zo een goed beeld van het
leven van de culturele elite aan het begin van de
negentiende eeuw.
Het hoofdgebouw van de Bauhaus-universiteit, dat al in 1904 werd gebouwd naar
een ontwerp van Henry van de Velde en vanaf
1919 huisvesting bood aan het Bauhaus.
Het Bauhaus-museum, waarin geschiedenis
en produkten van het Bauhaus uit de Weimarer periode (1919-1925) permanent worden
getoond. In november is er een tijdelijke tentoonstelling ‘Das Bauhaus webt. Die Textielwerkstadt des Bauhauses’.
Het op 1 januari 1999 geopende Neues
Museum, dat onderdak biedt aan de verzameling van de bekende Keulse galeriehouder
Paul Maenz (met accent op conceptual en
minimal art, arte povera en neo-expressionisme; werk van onder meer Donald Judd, Sol
Lewitt, Daniel Buren, Giovanni Anselmo,
Luciano Fabro, Giulio Paolini, Anselm Kiefer,
Pippilotti Rist, Thomas Schütte).

bezienswaardigheid die op de route ligt. Welke dat
wordt, hangt af van de voorspoedigheid van de reis
(te denken valt aan de Dom van Hildesheim).
Opgave vóór 1 september 1999
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Op de heen- en terugreis onderbreken we de
reis voor bezichtiging van een culturele
Woonhuis van Goethe, Junozimmer

Anna Amalia-bibliotheek

11

pen, zeegezichten en burgerlijke interieurs beoefende. Voor
zijn veertigste bleef het succes
uit en trok Ensor zich steeds
verder terug in zijn eigen
wereld. Zijn uitbeeldingen
wekten enkel sarcasme, niemand kocht zijn werk en op
tentoonstellingen werd hij
geweerd. Ook zijn familie
geloofde niet in hem. Pas na
1900 kreeg hij internationale
erkenning en groeide hij uit tot
een wereldberoemd fenomeen.

LEZING

James Ensor
dinsdag 9 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Miranda van Gelderen
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Duivels, schedels, maskers en
marionetten. Wie kent ze niet
als bizarre onderwerpen op
de doeken van James
Ensor, de Belgische kunstenaar uit Oostende. Zuiver
subjectief en puur persoonlijk
in thematiek en uitwerking.
Wat betekenden deze kleurrijke afspiegelingen uit zijn
gekwelde geestesdomein?
Getuigden ze van krankzinnigheid of stonden ze misschien symbool voor het
verhaal dat hij vertelde in zijn
schilderijen?

Onlangs werd 1999 in België
als Ensorjaar uitgeroepen,
omdat het 50 jaar geleden was
dat deze geniale voorloper van
het expressionisme en de ‘fanJames Ensor, Zelfportret met maskers
tastische kunst’ overleed. De
(detail), 1899
kunstenaar wordt herdacht
met tentoonstellingen op diverse plekken.

Deze en andere vragen worden beantwoord tijdens
de lezing die over het leven en werk van James
Ensor (1860-1949) zal gaan. Een veelzijdig schilder
die uiteenlopende genre's als portretten, landschap-

Miranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis
gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is
werkzaam als docent kunst- en architectuurgeschiedenis bij diverse instellingen.
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Hoogtepunten uit de architectuur van de twintigste eeuw

Hoofdstad Berlijn aan het eind
van de twintigste eeuw
woensdag 10 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker Johan van de Beek
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave
Athena’s Boekhandel, Oude
Kijk in ’t Jatstraat
42

Bouwwerkzaamheden
in Berlijn,
Potsdamerplatz, 1999

Welke sporen laat de recente geschiedenis na in het
stedenbouwkundig patroon van een wereldstad? Die
vraag proberen we te behandelen in deze voordracht met dia’s. Wij gaan dus niet de hele geschiedenis behandelen, maar concentreren ons op wat nu
nog zichtbaar is.
In de vorige eeuw was Berlijn de snelst groeiende
metropool van
Europa. Het
inwonertal
groeide in honderd jaar van
tweehonderdduizend tot
twee miljoen.
Zo ontstond
‘het stenen Berlijn’ met zijn
huurkazernes.

In onze eeuw werden de veranderingen vooral
bepaald door de politiek:
- de eerste Wereldoorlog en de val van het keizerrijk
1914-1918,
- de Weimarrepubliek 1918-1933 met de sociale
woningbouw van ‘het nieuwe Berlijn’,
- het national-socialisme organiseerde het Derde Rijk
1933-1945 met Groot Berlijn volgens ontwerp van
Speer en Hitler,
- de wederopbouw 1946-1961, in Oost-Berlijn met
de Stalin-allee en ‘Plattenbau’ en in West-Berlijn
met het Hansaviertel (1957),
- deling door de Muur 1961-1989 met in Oost-Berlijn een kaalslagzone, in West-Berlijn het Kulturforum en de ‘kritische reconstructie’ 1984-1987
onder leiding van de in Groningen bekende architect Kleihues,
- vereniging en herbouw als nieuwe hoofdstad 19902000 met prijsvragen, scherpe discussies en een
gigantische bouwaktiviteit: verbouw Reichstag en
nieuwbouw Bundeskanzlerambt, ministeries,
ambassades enz. een nieuw hoofstation en een
andere infrastructuur, maar ook particuliere investering van Mercedes Benz, Sony etc.
Johan van de Beek is werkzaam bij de Academie
van Bouwkunst Groningen en was in Berlijn in 1966,
1977, 1985, 1991, 1997 en 1999.
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De kunst van het openbaren
dinsdag 16 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker dr Jacques van Ruiten
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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De vlucht van de vrouw
voor de draak (Apoc.12),
Bamberger Apocalyps,
circa 1000

Bij apocalyptische literatuur gaat het om een bepaald
soort literatuur in het vroege jodendom en christendom (200 voor Chr.-200 na Chr.) waarin een openbaring beschreven wordt in de vorm van visioenen,
getoond door bovennatuurlijke middelaars. Ze tonen
een transcendente werkelijkheid zowel in de tijd
(het einde der tijden) als in de ruimte (een hemelse
werkelijkheid).
De Openbaring van Johannes is het enige werk in het
Nieuwe Testament dat aan de kenmerken van een
Apocalyps beantwoordt. Door middel van een kleine
selectie van dia’s zal getoond worden in welke mate
de visioenen van Johannes inspiratiebronnen zijn
geworden voor vele generaties kunstenaars. De
nadruk ligt op een aantal middeleeuwse geïllustreerde manuscripten, waaronder de Apocalyps van Bamberg (ca. 1000), en de Westvlaamse Apocalyps (ca.
1400). De getoonde afbeeldingen hebben vooral
betrekking op het openingsvisioen (Apoc. 1:9-20), de
eerste visioenen (Apoc. 4:1-11), op de opening van

de eerste zes regels (Apoc. 6) en de vrouw en de
draak (Apoc. 12).
Jacques van Ruiten is universitair docent Oude
Testament aan de Faculteit der Godgeleerdheid en
Godsdienstwetenschap van de Rijksuniversiteit
Groningen.
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Hoogtepunten uit de architectuur van de twintigste eeuw

Frank Lloyd Wright
woensdag 17 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Anja Reenders
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De Amerikaanse architect Frank Lloyd Wright
(1867-1959) staat op eenzame hoogte in de architectuurgeschiedenis. Hij heeft een onuitwisbare
invloed uitgeoefend op het gebied van architectuur
en design, zowel in Amerika als in Europa.
Wrights architectuur is steeds vernieuwend geweest.
Zo propageerde hij, samen met
andere avantgardistische architecten rond de eeuwwisseling
beton, geprefabriceerd betonsteen en pleisterlagen van
cement als nieuwe materialen
voor de bouwkunst. Met gebouwen als Larkin Building in Buffalo
(1904) en de Unity Church in
Oak Park (1906) bracht hij een
schok teweeg in Europa door
zijn gedurfde krachtige uitwerking van dit tot dan toe versmade materiaal.

Naast het Guggenheim Museum in New York behoren de ‘prairiehuizen’ tot zijn meest bekende werk:
in hun omgeving verankerde, vrijstaande huizen met
uitstekende daken, horizontale raamstroken en flexibele plattegronden rond een centrale schoorsteen.
Wright ontwikkelde hiermee een eigen bouwfilosofie
waarin hij zocht naar de ideale wisselwerking tussen
het gebouw en zijn omgeving. Hij werd hierdoor de
grondlegger van de organische bouwkunst.
Wright heeft ook op de Nederlandse architectuur en
kunstnijverheid invloed gehad. H.P. Berlage noemde
Wright de talentvolste architect van Amerika en
hield na zijn reis in 1911 door de Verenigde Staten
verschillende lezingen over
diens werk. Ook H.Th. Wijdeveld was een vurig pleitbezorger van Wright in Nederland;
dankzij hem kwam het werk
van de Amerikaanse architect
keer op keer onder de aandacht
van Nederlandse ontwerpers.
Anja Reenders is architectuurhistorica en als docent kunstgeschiedenis werkzaam aan diverse instellingen.
Frank Lloyd Wright, Falling Water,
Bear Run, Pennsylvanie, 1937-’39
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Bijbelse profeten in de islamitische kunst
dinsdag 23 en 30 november
14.00 - 16.00 uur
ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per keer
spreker drs Dineke Huizenga
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk
in ’t Jatstraat 42
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Abraham in
het vuur van
Nimrod,
Siraz, 1410

In tegenstelling tot wat men vaak denkt, bestaat er
een belangrijke figuratieve kunsttraditie in de islamitische kunt. Officieel staat de islam afwijzend tegenover het afbeelden van de levende wezens. In de
praktijk, betrof naleving van deze regel vooral religieuze ruimten en voorwerpen die voor de godsdienstoefening werden gebruikt. Omdat boeken bij uitstek zijn bedoeld voor privé-gebruik, kon men echter daarin tegemoet komen aan de menselijke behoefte tot visualisatie van mens en dier.
Vanaf circa 1300 worden talloze boeken
door middel van miniaturen verfraaid. Dit
leidt in het oostelijk deel van het islamitische
cultuurgebied tot de beroemde Perzische
miniaturen. Aanvankelijk zijn het vooral historische en literaire werken die rijk worden
geïllustreerd. Liefdesverhalen spelen zich af
in kleurrijke landschappen en interieurs. Historische werken, die veelal teruggaan tot de
Schepping, vormen steeds meer een bron
van inspiratie voor het verbeelden van de

profeten van de islam. Vele kunstenaars laten zich
hierbij aanvankelijk inspireren door christelijke figuratieve tradities. In de loop van de vijftiende eeuw
neemt de populariteit van religieuze verhalen toe en
worden talloze handschriften geïllustreerd. Adam en
Eva, Abraham, Jozef en Jezus zijn niet alleen bekende
bijbelse figuren, maar komen ook voor in de Koran.
In de lezingen richten we ons op religieuze figuren
die zowel in het christendom als in de islam voorkomen. In de eerste bijeenkomst gaan we in op het
zogenaamde beeldverbod en de invloed die dit heeft
gehad op de islamitische kunst. Voorts kijken we
naar het wereldbeeld en de Schepping en de profeten van het Oude Testament, zoals Adam en Eva,
Abraham en Mozes. Tijdens de tweede lezing komen
met name figuren uit het Nieuwe Testament aan de
orde. Daarnaast zullen overeenkomsten en verschillen tussen Mohammed en Jezus uitgebreid ter sprake
komen en zal worden ingegaan op de Dag des Oordeels en het paradijs. Omdat de lezingen nauw op
elkaar aansluiten wordt het bijwonen van beide
lezingen aanbevolen.
Dineke Huizenga is kunsthistorica, gespecialiseerd
in de islamitische kunst. Zij verricht promotieonderzoek naar de religieuze en iconografische concepten
van de Dag des Oordeels, het hiernamaals en de hel.
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Hoogtepunten uit de architectuur van de twintigste eeuw

De Stijl
woensdag 24 november
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Jaap Ekhart
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Robert van ’t Hoff was een van de grondleggers van
de Stijl-architectuur. Zijn ‘Huize Henny’ (gebouwd in
l915-1919) maakte grote
indruk op Theo van Doesburg. Gerrit Rietveld realiseerde in 1924 de perfecte
architectuur van De Stijl met
het ‘Schröderhuis’: een strenge orthogonale compositie,
voorzien van primaire kleuren. Oud, de latere stadsarchitect van Rotterdam, verliet

De Stijl omdat hij de stroming te streng vond. Hij
bleef echter wel een aantal Stijl-principes toepassen.
De Stijl-architectuur: de inspiratiebronnen, de
opkomst, het hoogtepunt en de naweeën van een
architectuurstroming.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en
architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en
schreef artikelen over architectuur in de stad
Groningen.
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Robert van ’t Hoff,
Villa voor A.B. Henny,
Huis ter Heide, 1916
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Architectuur en kunst in het AZG
zaterdag 27 november en
11 december
14.00 - 17.00 uur
ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per keer
sprekers medewerkers van het
AZG
plaats Academisch Ziekenhuis
Groningen, Hoofdingang
Hanzeplein 1
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

20

Misschien zult u niet zo snel op het
idee komen om voor uw plezier
een ziekenhuis te bezoeken.
Onder het motto ‘daar kom je nog
vroeg genoeg terecht’ mijden de
meeste mensen deze enigszins
bedreigende omgeving. Toch is
een bezoek aan het Academisch
Ziekenhuis Groningen voor kunstliefhebbers zeer de moeite waard.

fasen is verrezen op het bestaande ziekenhuisterrein.
Wytze Patijn Architecten uit Rotterdam tekende
voor het bouwkundig totaalontwerp, terwijl de interieurs van de poliklinieken door telkens een andere
ontwerper werden vormgegeven (onder meer Wim
Hart, Ruth van der Most en Team 4 Architecten).
Vervolgens werden de straten
en pleinen in het complex in de
loop der tijd verfraaid met schilderijen, beelden, lichtsculpturen
en fonteinen.

Kunst in Zicht biedt u op twee
zaterdagmiddagen de mogelijkheid om inzicht te krijgen in het
bouw- en kunstbeleid van het
AZG. Op de eerste middag
staan we onder begeleiding van
medewerkers van het AZG stil
Het ziekenhuis, dat in 1797 met
bij de architectonische vormgeacht bedden van start ging, is
ving van het ziekenhuis en de
inmiddels een enorm bedrijf. Elke
poliklinieken. Op de tweede
dag wordt er behandeld, ondermiddag richten we onze aanzocht, opgeleid en kennis doorgeIris le Rutte, Meisjespaard, 1998
dacht op de 'bedrijfscollectie’ van
geven ten behoeve van de gezondhet AZG. Daarbij zal verteld
heid van mensen. Het ziekenhuis
worden hoe de kunstwerken worden verworven,
beschikt nu over meer dan duizend bedden en er
welke criteria een rol spelen bij opdrachtverlening,
worden jaarlijks ruim 26.000 patiënten opgenomen.
aankoop of exposities, en hoe kunst functioneert in
Twee jaar geleden vond de officiële opening plaats
een zorginstelling.
van het ultra moderne gebouw, dat vanaf 1980 in
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Hoogtepunten uit de architectuur van de twintigste eeuw

Le Corbusier
woensdag 1 december
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Jaap Ekhart
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Autodidact Le Corbusier (18871965) wordt door velen
beschouwd als de grootste
architect van deze eeuw. Hij
ontwierp naast chique villa’s ook
sociale woningbouw. Zo ontwikkelde hij een bouwtype dat
buitengewoon geschikt was
voor industriële productie: het
zogeheten ‘Maison Dom-Ino’.
‘De woning is een machine om
in te wonen’, aldus de veelbesproken architect. Le Corbusier,
de geestelijke vader van de omstreden Bijlmer in
Amsterdam, werd en wordt aanbeden, maar ook
verguisd. Terecht of onterecht?
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en
architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en
schreef artikelen over architectuur in de stad
Groningen.

Le Corbusier, Unité d’habitation, Marseille
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Aldo van Eyck, Hubertushuis,
Amsterdam, 1973-’75

LEZING

Hoogtepunten uit de architectuur van de twintigste eeuw

Aldo van Eyck
woensdag 8 december
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker Geert Hovingh
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Hij heeft uiteenlopende epiteta
gekregen: ‘eenzame strijder in de
woestijn’, ‘schatbewaarder van
het modernisme’ en 'vijand van de
nieuwe wijken’, om er enkele te
noemen. Hoe dan ook, de Nederlandse architect Aldo van Eyck
(1918-1999) is zowel nationaal als
internationaal van grote betekenis geweest voor de
architectuur en de stedelijke planning. Daarom wil
Kunst in Zicht ook bij deze twintigste-eeuwse bouwmeester van eigen bodem stilstaan.
Brede bekendheid heeft Van Eyck vooral verworven
met projecten als het voormalig Burgerweeshuis en
het Hubertushuis, beide in Amsterdam, en de uitbreiding van de Algemene Rekenkamer in Den Haag.
Zijn stijlprincipe heeft Van Eyck zelf wel samengevat
als dat van de 'georganiseerde kashba’: het heldere
labyrint, waarin doordachte vormprincipes zich con-

sequent voortzetten tot in
de kleinste hoeken.
Gebrek aan weerstand
heeft Van Eyck nooit
gekend. En zelf nam hij binnen de architectenwereld
stelling tegen het in de
jaren zestig nog steeds
oppermachtige gedachtengoed van de CIAM, de vereniging van moderne architecten. De lezing zal daarom gaan over de wisselwerking tussen deze eigenzinnige architect en de
geschiedenis van de architectuur in haar ‘overgang’
van avantgarde (jaren twintig en dertig) naar neoavantgarde (jaren vijftig en zestig). Ook zal de kritiek
op Van Eycks opvattingen worden behandeld. Daarbij zal de spreker discussies aanhalen die eind jaren
tachtig opklonken in kringen van postmoderne architecten en filosofen.
Geert Hovingh organiseert excursies, is
publicist/vertaler en docent esthetica aan de Academie van Bouwkunst R.A.G. van de Hogeschool Rotterdam & Omstreken.
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Magie en zakelijkheid
donderdag 9 en 16 december
10.00 - 12.00 uur
ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per keer
sprekers drs Annemarie Timmer,
drs Carolien ten Bruggencate
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave
Athena's
Boekhandel,
Oude Kijk in ’t
Jatstraat 42

Pyke Koch,
De schiettent, 1931

Op 13 november wordt in het Museum voor Moderne Kunst Arnhem een grote tentoonstelling geopend
over realistische tendensen in de Nederlandse schilderkunst uit het interbellum. Voor Kunst in Zicht
was het reden om twee lezingen over dit onderwerp
te plannen.
Vanaf halverwege de jaren twintig tekende zich na
het eerste modernisme in
Nederland een ontwikkeling
af die werd gekenmerkt door
een hernieuwde belangstelling
voor de – althans op het eerste gezicht – objectieve weergave van de werkelijkheid.
Hiermee sloten Nederlandse
kunstenaars aan bij een brede
tendens in de Europese schilder- en beeldhouwkunst vanaf
omstreeks 1910-1920, bij
onder meer Giorgio de Chiri-

co, Pablo Picasso en André Derain. Hiervoor werden verschillende benamingen gebruikt: onder andere post-expressionisme, neo-classicisme, neo-realisme, nieuwe zakelijkheid en magisch realisme.
Als het Nederlandse realisme van tussen de twee
wereldoorlogen ter sprake komt, dan vallen altijd de
namen van kunstenaars als Dick Ket, Wim Schumacher, Carel Willink, Pyke Koch, Raoul Hynckes en
Charley Toorop. Bij de vele realismen in de jaren
twintig en dertig was echter een groot aantal andere
kunstenaars betrokken, die nooit worden vermeld
maar de vergelijking met de grote meesters goed
aankunnen: Citroen, Schram, Ponsioen, Drayer, etc.
Het gebied is dus breder en rijker gevarieerd dan het
handjevol altijd weer genoemde magisch-realisten.
In de eerste lezing brengen we de situatie in Nederland in kaart. In de tweede lezing duikt Annemarie
Timmer met u in het werk van Pyke Koch.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij
doceert kunstgeschiedenis aan Academie en Minerva
en daarnaast schrijft zij over moderne kunst.
Annemarie Timmer werkt als onderzoeker-inopleiding aan een proefschrift over kunstkritiek.
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Carnaval van
Venetië
dinsdag 14 december
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Marie Wollerich
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Venetië heeft vele gezichten, afhankelijk van het licht
en het seizoen. In de winter keert de stad in zichzelf:
de mist sluipt binnen, kleuren vervagen tot monochroom en de stad wordt geheimzinnig. Venetië in de
winter is, kortom, rustig en introspectief. Maar
opeens in februari, in een gekke, plotselinge oprisping van energie en kleur, is daar het carnaval met
een serie achttiende-eeuwse bals, speciale happenings, concerten, straattheater, markten en fantastische kostuums en handgemaakte maskers.
Aan het begin van de vijftiende eeuw werden in de
stad Venetië sociale
clubs opgericht door
groepen Venetiaanse
edelen en hoge heren,
met het doel festiviteiten en amusement te
organiseren. Deze
clubs onderscheidden
zich van elkaar door
hun verschillend
gekleurde kousen (calze) en werden daarom
‘Compagnie di Calze’
genoemd. De feesten

zorgden voor een adempauze in het dagelijks leven
en waren een teken van uitbundigheid en inventiviteit. Het dragen van een masker werd verplicht; men
moest een ander gezicht ‘opzetten’. De maskers van
de Commedia dell’ Arte verschenen op de pleinen
en vermengden zich met de vrolijke menigte.
De laatste jaren is het Venetiaans carnaval nieuw
leven ingeblazen. Gedurende tien dagen in februari,
vlak voor de vastenperiode, wisselen muziek, toneel,
dans en folklore elkaar af in de theaters en paleizen
tegen het unieke decor van de lagunestad met zijn
straten, kanalen, kleine en grote pleinen. In deze
lezing schetst Marie Wollerich u een beeld van het
Venetiaanse carnaval aan de hand van
eigen beeldmateriaal en van schilderijen van beroemde Venetiaanse schilders als Tiepolo, Longhi en Guardi.
Ook wordt aandacht besteed aan de
figuren uit de ‘Commedie dell’ Arte’,
elk met zijn eigen specifieke kostuum
en masker.
Marie Wollerich studeerde kunst- en
architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is freelance
medewerkster in het Groninger Museum en werkzaam als docent bij diverse
instellingen.
Carnaval in Venetië

22

Robert Venturi,
Huis in New Castle,
Delaware (VS), 1978

LEZING

Hoogtepunten uit de architectuur van de twintigste eeuw

Postmodernisme
woensdag 15 december
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Cynthia Huisjes
plaats Blauwe Zaal, Cultureel
Centrum De Oosterpoort,
Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Vanaf de jaren zeventig duiken
er in Europese en Amerikaanse
steden gebouwen op die voor ware opschudding
zorgen, omdat ze afwijken van de inmiddels vertrouwde internationale stijl. Architecten ontsnappen
aan het strakke keurslijf van het modernisme, met
zijn tot op het bot ontlede architectuur van steriele
geometrische vormen. De rijkdom aan vormen en
symbolen die de architectuurgeschiedenis te bieden
heeft, vormt de inspiratiebron voor een nieuwe
bouwstijl die weer aandacht vraagt voor het oppervlak van een gebouw. Ornamentiek, verbeelding en
fantasie krijgen weer ruim baan. Ook wordt er vrijelijk geciteerd uit gebieden die zich buiten de bouwkunst bevinden: schilder- en beeldhouwkunst, toegepaste kunst of design, speelgoed, ruimtevaart.
Wat houdt die architectuur van het postmodernisme
nu precies in? Het is niet eenvoudig een definitie te
geven van een stroming waarvan we alleen een

beginpunt en nog
geen eindpunt kennen. Architectuurtheoreticus Charles
Jencks beschrijft het postmodernisme als een taal
met een onbegrensde woordenschat. Grenzen tussen kunst en kitsch, tussen historiserend en eigentijds, citaten en karikaturen, traditionele grenzen van
kleur- en materiaalgebruik, van ‘goede smaak’ en
zelfs ‘moraal’ worden inderdaad aan de lopende
band overschreden.
Moeten we niet bang zijn dat we morgen in een
soort Disneyland blijken te wonen? Hoe dan ook, het
is de moeite waard om eens te wandelen door deze
‘showroom van de architectuur’ en nader kennis te
maken met de stijlprincipes van de postmodernistische architectuur en de voors en tegens af te wegen.
Cynthia Huisjes studeerde kunstgeschiedenis, met
name architectuurgeschiedenis. Zij geeft cursussen
en begeleidt cultuurreizen.
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Museum
De Buitenplaats
te Eelde

Prof. J.M. Hemelrijk

De lezingen in Museum De Buitenplaats te Eelde hebben te maken
met de kunst die op dat moment
te zien is in het museum en zij vinden plaats in de tentoonstellingsruimte. Zo wordt de unieke gelegenheid geboden om op locatie, te
midden van de tentoongestelde
kunstwerken, achtergronden te
vernemen uit monde van diverse
deskundigen.

dinsdag 21 september 1999, 19.30-21.30 uur

Museum De Buitenplaats te Eelde
ƒ 15,00 per keer
opgave Kunst in Zicht, schriftelijk
(zie inschrijfformulier op pag. 29) of
telefonisch 050 - 318 86 51
Melle, zonder titel,
niet gedateerd, litho

Melle, een Hollandse
surrealist
Nog tot en met 3 oktober is in De Buitenplaats een
tentoonstelling te zien van schilderijen, tekeningen
en aquarellen van de Amsterdamse kunstenaar
Melle. Het werk van Melle Oldeboerrigter (19081976) veroorzaakte in de jaren vijftig en zestig nogal
wat beroering vanwege de uitgesproken preoccupatie met erotiek. Hij doceerde aan de Amsterdamse
kunstnijverheidsschool en werd de nestor van een
deel van de Nederlandse figuratieven (o.a. Clary

Mastenbroek en Wout Müller). Hij hanteerde het
surrealistische principe van de ‘ecriture automatique’
om het onderbewustzijn ongeremd te laten stromen. Ook herinnert het werk aan dat van Bosch en
Rops.
Carolien ten Bruggencate

Nederlandse kunst 1880-1940
maandag 15, 22, 29 november en 6 december,
14.00-16.00 uur

Deze cursus over Nederlandse kunst geeft een overzicht van het turbulente tijdvak, waarin de overgang
naar de moderne kunst zich heeft voltrokken. Het
was een opeenvolging van stroomversnellingen
waarin de Nederlandse kunst vanaf het optreden van
schilders als Israëls, Weissenbruch en Roelofs verzeild raakte.
In de lessen
wordt uiteengezet hoe
kunstenaars
in ons land
tot nieuwe
denkbeelden
en nieuwe

uitingsvormen gekomen zijn. De thema’s zijn: Haagse School, Van Gogh, Jan Toorop en het Symbolisme, het Luminisme, De Stijl, het Expressionisme
(Bergen, De Ploeg). Het realisme in de jaren twintig
en dertig wordt behandeld op donderdag 9 december in de lezing ‘Magie en Zakelijkheid’ (zie pag. 23).
Diederik Kraaijpoel

De kunst van het weglaten
dinsdag 7 december 1999, 19.30-21.30 uur

In de grotere Nederlandse musea voor moderne
kunst zie je vaak aardige, mooie en indrukwekkende
dingen uit het buitenland. Maar er is ook veel goede
kunst uit het buitenland die je hier nooit te zien
krijgt. Die wordt door de curatoren niet modern
genoeg bevonden; daar bedoelen ze mee: niet goed
genoeg. Is dat juist? Is modern hetzelfde als goed? De
museumambtenaren vinden van wel, en de kunstredacties van de landelijke kranten denken er ook zo
over. We gaan na of ze daar gelijk in hebben, met
behulp van dia’s van kunstwerken waar de musea
niets van moeten hebben en die in de krant niet
worden besproken. Toch zijn die kunstenaars in hun
eigen land heel bekend, en soms zijn ze zelfs wereldberoemd. Een lezing over weggelaten kunst.

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 geïllustreerd met dia’s.

Organisatie

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 en dinsdag van 10.00 - 13.00 uur;
buiten kantooruren: via het antwoordapparaat.
Voor betalingswijze zie boven.
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- 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.
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Voordelen van het donateurschap
De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben een
streepje voor. Ieder jaar wordt er speciaal voor de donateurs een lezing of excursie georganiseerd. Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaarlijks het programmaboekje
met 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 ƒ 25,00 per cursusjaar (1 augustus - 31 juli)
steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. Voor

(echt)paren geldt een minimumtarief van ƒ 40,00 per jaar.
U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier achter
in het boekje in te sturen.
Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Folkers, telefoon
050-318 86 51 (dinsdag 10.00-13.00 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
alle activiteiten van Kunst in Zicht.
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 worden, vrijwel onbeperkt is. Behalve lezingen, wandelingen 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 10.00-13.00 uur rechtstreeks/buiten deze uren via het
antwoordapparaat; u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld).

normaal

Inschrijfformulier
Naam Dhr/Mw

Adres

Postcode en plaats

Telefoon

Handtekening

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

Rembrandt zelf
Kijk en luister II
Wandeling door de tijd
Isaac Israëls
De Korrewegbuurt
Het Bauhaus 1919-1933
De romantiek
Essen - Duisburg
Renaissance in Florence
Weimar
toeslag eenpersoonskamer
James Ensor
Berlijn
De kunst van het openbaren .
Frank Lloyd Wright
Bijbelse profeten in de islamitische kunst .
De Stijl
Architectuur en kunst in het AZG
Le Corbusier
Aldo van Eyck
Magie en Zakelijkheid
Carnaval in Venetië
Postmodernisme
Melle, een Hollandse surrealist
Nederlandse kunst 1880-1940
De kunst van het weglaten

.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 45,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 30,00
.. x ƒ 30,00
.. x ƒ 90,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 545,00
ƒ 125,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 15,00 .
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 30,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 30,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 30,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 15,00
.. x ƒ 60,00
.. x ƒ 15,00

Stuur dit formulier naar Stichting Kunst in Zicht,
Postbus 1181, 9701 BD Groningen.
Maak tegelijkertijd het verschuldigde bedrag, vermeerderd
met ƒ 2,50 administratiekosten, over op giro 4970581 t.n.v.
Stichting Kunst in Zicht, Groningen.

donateur
.. x ƒ 13,50
.. x ƒ 40,50
.. x ƒ 13,50
.. x ƒ 13,50
.. x ƒ 13,50
.. x ƒ 27,00
.. x ƒ 27,00
.. x ƒ 80,00
.. x ƒ 13,50
.. x ƒ 525,00
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ
.. x ƒ

jongere
.. x ƒ 12,00
.. x ƒ 36,00
.. x ƒ 12,00
.. x ƒ 12,00
.. x ƒ 12,00
.. x ƒ 24,00
.. x ƒ 24,00
.. x ƒ 70,00
.. x ƒ 12,00
.. x ƒ 525,00

totaal

13,50
.. x ƒ 12,00
13,50
.. x ƒ 12,00
13,50
.. x ƒ 12,00
13,50
.. x ƒ 12,00
27,00
.. x ƒ 24,00
13,50
.. x ƒ 12,00
27,00
.. x ƒ 24,00
13,50
.. x ƒ 12,00
13,50
.. x ƒ 12,00
27,00
.. x ƒ 24,00
13,50
.. x ƒ 12,00
13,50
.. x ƒ 12,00
13,50
.. x ƒ 12,00
54,00
.. x ƒ 48,00
13,50
.. x ƒ 12,00
administratiekosten

ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ .............
ƒ ............
ƒ ............
ƒ 2,50

Totaal

ƒ.............

instapplaats

............
............

U bent ingeschreven voor een lezing, cursus, wandeling of
excursie zodra wij uw inschrijfformulier én uw betaling hebben ontvangen. U krijgt het inschrijfbewijs dan toegestuurd.
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Word
nu
donateur

Voor minimaal ƒ 25.00 / (echt)paren ƒ 40,00 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. Het donateursjaar loopt van 1 augustus tot en met 31 juli.
Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro
toegestuurd.
Ja, ik word donateur
heer/mevrouw
adres
postcode / plaats

Kunst in Zicht

telefoon

Postbus 1181

datum opgave

9701 BD Groningen

keuze gratis lezing of stadswandeling:
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Praedinius
GYMNASIUM

In het hart van Groningen:
– een brede opleiding
– met klassieke talen
– een goede begeleiding
– en veel culturele activiteiten
32

Turfsingel 82 9711 VX Groningen
telefoon 050 - 312 05 59

Drukkerij
Volharding
Groningen
Hoendiepskade 12
9718 BE Groningen
telefoon (050) 312 72 23
fax (050) 314 60 71
u brochures zoals deze u affiches A2
en groter u folders u boeken
u periodieken u speciale uitgaven
u huisstijlen u foliedruk u dtp &
grafisch ontwerp
D R U K K E R S
V O O R

D E

M E T
K U N S T

H A R T

‘Rinde’
Acrylverf op paneel, 1996
Dorine Kuiper
vrij werk en opdrachten
Boterdiep 36A
9712 LP Groningen
telefoon (050) 313 53 30

