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Derde lustrum
Op 5 augustus 1985 werd Kunst in Zicht door enkele
kunsthistorici en archeologen in het leven geroepen. Nu,
vijftien jaar later, heeft de stichting zich een stevige plaats
verworven in het culturele leven van Stad en Ommeland.
De doelstelling is onveranderd: het verspreiden van kennis
over beeldende kunst, architectuur en toegepaste kunst

boekjes veranderden in fullcolour drukwerk en sinds

onder een breed publiek. Al die tijd hebben de vrijwillige
medewerkers geprobeerd een divers programma aan te
bieden, waarin een hele schare van sprekers over hun
specialisaties vertelden. Kwaliteit stond en staat daarbij
altijd hoog in ons vaandel.

bijzondere activiteiten: een tocht langs Groninger kerken,

Ondertussen is Kunst in Zicht ook meegegroeid met de
tijd. Van een klein zaaltje bij Forma Aktua verhuisden wij

Carolien ten Bruggencate Anna Keiler juli 2000

naar Cultuurcentrum De Oosterpoort, waar ons betere
faciliteiten ter beschikking stonden (meer zitplaatsen,
nieuwe apparatuur, etc.). De gestencilde

enkele jaren is het programma ook te vinden op internet.
Nu grijpen we het jubeljaar aan om onze huisstijl aan te
passen aan de huidige vormgevingsnormen.

Het najaarsprogramma wordt ingeluid en afgesloten met
inclusief lunch en orgelconcert, voor de donateurs en een
lezing van Henk van Os, die gelardeerd zal worden met
koorzang.

Gewelfschildering,
Hippolytuskerk, Middelstum

Kerken in Groningen

Suzan Folkerts met haar
toelichtingen een beeld van

zaterdag 23 september 2000

Kunst in Zicht opent haar lus-

de middeleeuwse wereld

9.00 - 17.00 uur

trum-jaar met een bijzondere

proberen op te roepen.

ƒ 55,00 (inbegrepen: lunch, con-

bustocht langs Groninger kerken,

Hier en daar zijn

cert, vervoer per luxe touringcar,

onder begeleiding van de

begeleiding)

mediaeviste Suzan Folkerts en

schilderingen en andere
elementen in het

rondleider drs Suzan Folkerts

met medewerking van de

kerkinterieur bewaard die

m.m.v. Erwin Wiersinga, organist

organist Erwin Wiersinga.

ons iets vertellen over de

instapplaatsen
9.00 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling)
9.15 uur Haren, Motel opgave
uitsluitend bij Kunst in Zicht, tel
3188651 of via het
inschrijfformulier (zie pag. 29)

betekenis van het
De provincie Groningen is in de
Middeleeuwen bezaaid met zo'n
dertig kloosters en talloze kerken.
Kloosters en
kerken zijn belangrijke organisatievormen, te meer doordat
er in de Ommelanden geen centraal gezag bestaat. Rond
1594, het jaar van de Reductie van de stad Groningen,
worden Stad en Ommelanden een protestants gewest
onder de Oranjes. De katholieke godsdienst wordt
verboden, de kloosters worden stuk voor stuk afgebroken
en de kerken omgetoverd tot protestantse kerken met een
dominee.
Tijdens de excursie langs een aantal Groninger kerken,
waaronder die van Stedum en Middelstum, zal

katholieke geloof voor de
middeleeuwse
Ommelander.
Kunst in Zicht biedt u niet alleen een lunch aan, maar sluit
de tocht bovendien af met een orgelconcert door Erwin
Wiersinga in de kerk van Middelstum.
Suzan Folkerts studeert aan de Rijksuniversiteit Groningen
af op geschiedenis en mediaevistiek. Zij stelde een
fietstocht langs sporen van kloosters in de provincie
Groningen samen.
Erwin Wiersinga studeerde aan het Conservatorium in
Groningen orgel bij Wim van Beek. Momenteel doceert hij
aan de Musikhochschule in Berlijn.

Speurtocht naar
zeventiende-eeuwse
architectuur in Groningen
zondag I oktober 2000
13.00- 15.00 uur
ƒ 15,00

begeleider drs Christa Engwerda
vertrekpunt Provinciehuis,
Martinikerkhof

opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In het zeventiende-eeuwse Gro
ningen werd gebouwd als nooit tevoren. De stad werd in
een maal bijna een keer zo groot. De ‘nieuwe uitleg’ heette
dit prestigieuze project, dat ook voorzag in het maken van
Groningen tot een weergaloze vestingstad. Het vond plaats
onder supervisie van de Staten Generaal en heeft veel geld
verslonden. In het kielzog van deze dynamiek lieten rijke
kooplieden nieuwe bedrijfspanden zetten, waarin ze ook
gingen wonen. Ook lieten de jonkers en borgheren uit de
Ommelanden hun stadshuizen bouwen. Beide groepen
hadden een voorkeur voor een van de beide markten, en
anders voor een van de straten daaromheen. In de
zeventiende eeuw stonden de Grote Markt en de Vismarkt
dan ook vol prachtige, zeer karakteristieke huizen. Hun stijl
was geënt op die van de Oost-friese stad Emden, die een
zusterstad van Groningen was in de zestiende eeuw. In de

Oostzijde Grote Markt in de zeventiende eeuw

tweede helft van de

zeventiende eeuw keken de Groningse bouwheren niet
langer naar het oosten, maar richtten zij hun blik naar het
westen van ons land en dit had onmiddellijk weerslag op
de architectuur.
Door oorlog en vernieuwingsdrang is helaas veel verloren
gegaan, maar er zijn nog genoeg sporen om tijdens een
stadswandeling te bekijken. Vaak zal onze blik zich
omhoog moeten richten, omdat meestal alleen de
geveltoppen en daken zijn gespaard gebleven.
Christa Engwerda studeerde geschiedenis en
kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij
organiseert en begeleidt cursussen voor het Hoger
Onderwijs voor Ouderen.

Stille getuigen van het
Ierse verleden
woensdag 4 oktober 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00

spreker drs Tineke Neyman plaats
Blauwe Zaal, De Oosterpoort,

Ierland staat vol versteende herinneringen. Er zijn streken
waar de verbaasde reiziger achter vrijwel iedere bocht in
de weg een grafheuvel, een bewerkte steen of een
kloosterruïne kan vinden. In deze lezing zult u de verhalen
horen die achter en onder deze monumenten schuil gaan.

Trompsingel 27 opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ’t
Jatstraat 42

U zult bijvoorbeeld een kijkje nemen in de indrukwekkende
grafheuvel van Newgrange, die 4500 jaar geleden
gebouwd werd. En u kunt rondkijken op een ‘crannog’, een
kunstmatig eiland waarop misschien ooit Kelten woonden.
U zult te gast zijn op de koningsburcht Tara en het verhaal
achter van de Steen van het Noodlot horen. Ook de Ierse
kloos- terruïnes hebben zo hun verhalen te vertellen over
het vroege christendom en eigenzinnige heiligen. Kortom,
aan de hand van dia’s wordt u meegenomen op een reis
door de oudste geschiedenis van het Groene Eiland.

Restant van een achtste-eeuws hoogkruis, Inish
Mor, Aran eilanden

Tineke Neyman is kunsthistoricus en mediaevist,
gespecialiseerd in de vroeg-middeleeuwse Ierse kunst,
geschiedenis en cultuur. Zij is regelmatig in Ierland te
vinden. Momenteel rondt zij een proefschrift af en werkt
zij als docent kunst-en cultuurgeschiedenis en als
verhalen-verteller.

Sculptuur sinds 1960

Openheid en
creativiteit
donderdag 5, 12, 19 oktober en
2 november 2000
10.00- 12.00 uur
ƒ 60,00 / ƒ 15,00 per keer

spreker
drs Carolien ten Bruggencate plaats
Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena’s Boekhandel, Oude
Kijk in ’t Jatstraat 42

In een cursus van vier lessen wordt een overzicht
gegeven van de tendensen die zich vanaf 1960 voordoen
in de ruimtelijke beeldende kunst. In deze periode kun je
eigenlijk niet goed meer spreken van beeldhouwkunst,
want de uitingsvormen hebben niet veel meer te maken
met de traditionele technieken als hakken en modelleren.
Kunstenaars bedienen zich van alle mogelijke materialen
en media, waardoor de grenzen tussen schilderkunst, film,
fotografie en beeldhouwkunst vaak niet
meer scherp te
trekken zijn.

bekende beelden de revue passeren. Ik wil een
structuur aanbieden, waarin elk beeld op zijn plaats
valt, zodat u na afloop weet uit welke tijd en omstandigheden de beeldhouwwerken voortkomen. In de
les wordt aan de volgende aspecten achtereenvolgens aandacht besteed:
1. Sculptuur en het alledaagse (Warhol, Christo,
Oldenburg, Johns, Rauschenberg, Klein, Arman
2. Anti-vorm en natuurlijke materialen (Beuys, Hesse,
Arte Povera, Land art, Nauman, Gilbert en George)
3. Pluralisme in de jaren tachtig en negentig (o.a.
Koons, Boltanski, Horn, Nieuwe Britse beeldhouwkunst, Pippilotti Rist, Oursler)
4. Kunst en openbare ruimte
(Graham, Haacke, Buren,
Kirkeby, recente beelden in
Noorderplantsoen)

Ondanks de veelheid aan verschij-

Carolien ten Bruggencate

ningsvormen in de

studeerde kunstgeschiedenis

hedendaagse beeld-

aan de Rijksuniversiteit Gro-

houwkunst blijft,

ningen. Zij doceert en

zoals in vrijwel alle

schrijft over moderne kunst.

vormen van beel-

Momenteel is zij verbonden

dende kunst, een
conceptueel ele-

aan het Instituut voor Kunst-

ment echter krach-

versiteit Groningen.

geschiedenis van de Rijksuni-

tig doorwerken.
In de cursus zullen

Rebecca Horn, Gevederde

bekende en minder

gevangeniswaaier, 1978

in 1626 aanlegde in de Roosenstraet en die in 1642
eigendom werd van universiteit.
De meeste gasthuizen die aan het eind van de negentiende eeuw in Groningen werden gesticht, zijn te

Hofjes in de Hortusbuurt

vinden in de Hortusbuurt. De Grote Leliestraat spant
de kroon met drie hofjes. Zij zijn gesticht door kerkgenootschappen of instellingen van liefdadigheid.

zaterdag 7 oktober 2000

De stad Groningen is rijk aan hofjes, ook wel gasthuizen

Ouderen konden er van een verzorgde oude dag

14.00- 16.00 uur

genoemd. Kunst in Zicht organiseert al sinds

genieten. Een enkel hofje is gesticht door particulie-

ƒ 15,00

begeleider drs. Minette Albers
vertrekpunt Ossemarkt opgave
Athena’s Boekhandel, Oude Kijk
in ’t Jatstraat 42

jaren met veel succes een
stadswandeling langs de
middeleeuwse gasthuizen
in de binnenstad. De wandeling langs de hofjes in de
Hortusbuurt is een vervolg
op deze wandeling, maar
kan ook afzonderlijk worden gevolgd.
De Hortusbuurt ligt ten
noorden van het stadscentrum, ingeklemd tussen de
Noorderhaven en het
Noorderplantsoen. De
buurt dankt haar naam aan
de Hortus, de botanische
tuin die Henricus Munting
Remonstrants Gasthuis ('Rozenhof),
Noorderbinnensingel

ren. Zo liet Ludewe Vink in
1872 een gasthuis bouwen ter
nagedachtenis van haar overleden kinderen Pieter en Pieternella. Ludewe Vink was
getrouwd met een rijke reder
uit Emden. Schippers kregen
dan ook voorrang bij de toewijzing van een huisje in het
Pieternellagasthuis. De wandeling voert u langs acht hofjes in
de Hortusbuurt.
Minette Albers studeerde
kunst- en cultuurgeschiedenis
van de Middeleeuwen aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij
is consulent voor de musea in
de stad en de provincie Groningen.

Bloemen van de Nieuwe Tijd
Nederlandse bloemschilderkunst 1980-2000

en -ismen, de traditionele grenzen tussen artistieke
disciplines zijn volledig vervaagd. Zelfs Tart pour l’art’ en
esthetiek werden op zich weer mogelijk. Zo konden
kunstenaars het thema bloemstilleven als het ware
opnieuw verkennen. Bloemen worden weer gekozen
vanwege hun onontkoombare schoonheid en decoratieve
kracht, en de talloze mogelijkheden die zij kunstenaars
bieden door middel van de associatie met de natuur, de
kunsttraditie, en met religie, mystiek, erotiek, romantiek en
symboliek.

dinsdag 10 oktober 2000

Bij een feest horen bloemen. Vandaar dat Kunst in

19.30 - 21.30 uur

Zicht een lezing wil wijden aan dit motief uit de schil-

ƒ 15,00

derkunst. Die sluit ook aan bij een tentoonstelling die

Zonnebloemen, lelies, irissen, amarylissen, rozen,

spreker

in de zomermaanden te zien was in het Noordbra-

gladiolen, magnolia’s, viooltjes, ze zijn allemaal terug,

drs Carolien ten Bruggencate

bants Museum te ’s-Hertogenbosch onder de gelijk-

maar in een volstrekt andere gedaante en in meer

plaats Blauwe Zaal,

namige titel (vervolg op
de eerdere exposities
Aardse Paradijzen I en II).

De Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

variaties dan ooit tevoren. Ze zijn geschilderd,
getekend, gebeeldhouwd, gefotografeerd en
gefilmd door een buitengewoon diverse groep
kunstenaars. Tot welke oplossingen zij komen,

Hoe gaan kunstenaars

wordt in de lezing uiteengezet aan de hand van

vanaf 1980 om met een

het werk van onder meer Erik Andriesse, Co

door de traditie zo bela-

Westerik, Daan van Golden, Henk Visch, Teun

den en door de symbo-

Hoeks, Henriette van ’t Hoog, Margriet Smulders.

liek zo clichématig geworden motief als de

Carolien ten Bruggencate studeerde

bloem (neem nou de
roos)? De laatste twintig

kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit

jaar is de kunst bevrijd

kunst. Momenteel is zij verbonden aan het

geraakt van stromingen

Instituut voor Kunstgeschiedenis van de

Arja van den Berg,
In de tuin met papaver, 1996197

Groningen. Zij doceert en schrijft over moderne

Rijksuniversiteit Groningen.

den van een stad: de kronkelige Zuidwand, waarvan de
gevels nog ongeveer de loop van een middeleeuws paadje
volgen, en de Oost- en Noordzijde waar de strakke,
optimistische wederopbouwarchi- tectuur Groningen naar
moderne tijden moest leiden.

Grote Markt, ‘stijlkamer’ van de stad
woensdag I I oktober 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00

spreker drs Geert Pruiksma plaats
Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Nu we aan de vooravond van zeer ingrijpende veranderingen staan, wordt de geschiedenis van de Grote Markt weer actueel. Je zou dit plein de stijlkamer
van onze stad kunnen noemen. Eeuwenlang opnieuw
aangekleed met gebouwen en objecten, die de ambities van de stad en zijn bewoners weerspiegelden.
Vanaf de aanleg van een brink, de bouw van een
raadhuis, tot de bestrating met veldkeien in 1446 en
afgescheiden paden (riepen) langs de huizen in 1655.
Wie herinnert zich nog, dat het pleindeel ter hoogte
van Bouma’s ster
vroeger Koornplein
werd genoemd? Of
de Noordwestzijde
de Vogelmarkt?
Ook de pleinwanden
geven door de eeuwen heen een schilderachtig beeld van
het volwassen wor-

Zoals iedere stijlkamer heeft de Grote Markt menige
gebeurtenis en bezoeker aan zich voorbij zien trekken: het
bloedige treffen tussen Schieringers en Vet- kopers,
studentenoptochten, de intocht van de patriotten, een
troepenparade voor Seyss Inquart, de huldiging van FC
Groningen, het weerzien met de Canadese bevrijders en
de uitvoering van de opera Norma. Maar de Grote Markt is
nu vooral de huiskamer van velen, die er in de zon een
kopje cappucino drinken, over de warenmarkt slenteren of,
zodra de zon achter de horizon is verdwenen, zich aan
een half litertje laven.
In de lezing plaatst Geert Pruiksma de recente plannen
met betrekking tot de Grote Markt in een historisch
perspectief en zet uiteen hoe verschillende instanties
aankijken tegen de toekomstige ontwikkelingen.
Geert Pruiksma is projectleider bij Digitaal Ontwerpen en
als architectuurhistoricus en stedenbouwkundige
verbonden aan onder andere het Groninger Museum.

Schets van verdiepte Stalstraat. (brochure gemeente Groningen)

Karel Dujardin,
De bespotting, z.j.

Kunsthal te Rotterdam). Daar zijn
zowel werken uit de
Noordelijke als de
Zuidelijke Nederlanden vertegenwoordigd, zodat Hollandse
en Vlaamse meesters
mooi met elkaar vergeleken kunnen worden. De ingetogen
Christusfiguur van
Rembrandt vormt
een groot contrast
met de theatrale versie van Rubens. Toch
hebben beide schil-

Jezus in de Gouden Eeuw
dinsdag 17 oktober 2000
19.30- 21.30 uur
ƒ 15,00

spreker drs Cynthia Huisjes plaats
Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Het jubeljaar 2000 biedt een
mooie gelegenheid stil te
staan bij de persoon die al
twee millennia de westerse
wereld heeft beïinvloed:
Jezus. Die invloed is zichtbaar
geworden in de kunstgeschiedenis; door de eeuwen heen
heeft Jezus vele gedaanten
aangenomen. Hij werd afgebeeld als Romein in de San Vitale in Ravenna, als
mysterieuze oosterling in Byzantium en door Michelangelo zelfs als een klassieke Hercules-achtige bodybuilder in de Sixtijnse Kapel.

ders geput uit dezelfde beeldtraditie en de interpretatie van
teksten uit de bijbel. Deze beeldtraditie wordt in de lezing
belicht, met al de eigenaardigheden die er in de loop der
eeuwen ingeslopen zijn. Zo vormt de avond een goede
voorbereiding op een bezoek aan de tentoonstelling in de

Maar hij is toch vooral bekend geworden als de ele-

Kunsthal.

gante, serene figuur met halflang bruin haar en een
baard, gehuld in witte kledij. Dit beeld overheerst
ook in de zeventiende eeuw, zoals we kunnen zien
op de grote overzichtstentoonstelling Jezus in de
Gouden Eeuw (9 september tot 7 januari 2001 in de

Cynthia Huisjes studeerde kunstgeschiedenis, met name
architectuurgeschiedenis. Zij geeft cursussen en werkt als
project-coördinator voor een woonwinkel/binnenhuisarchitect in Leeuwarden.

De beschilderde kloosters van Moldavië
woensdag 18 oktober 2000

Te midden van de prachtige natuur in het noordoosten van

19.30 - 21.30 uur

Roemenië, tegen de grens met Rusland, liggen de

ƒ 15,00

spreker

kloosters van Moldavië. Zowel in de architectuur als in de
magnifieke schilderkunst ontmoeten Oost en West elkaar

drs Thanasis Dialektopoulos plaats

in een fijnzinnige mengeling van stijlelementen. De

Blauwe Zaal,

betrekkelijk kleine vijftiende-

eeuwse en zestiende-eeuwse kerken zijn aan de buitenkant voorzien van prachtige fresco’s, die vooral aan de
zuidzijde opmerkelijk goed bewaard zijn gebleven.
Vanwege de levendigheid en de natuurgetrouwe kleuren
van de fresco's wordt de kloosterkerk Voronet
bijvoorbeeld ook wel de ‘Sixtijnse Kapel van het Oosten’
genoemd. Afbeeldingen die vaak voorkomen in de
muurschilderingen zijn ‘De Boom van Jesse’, ‘Het Laatste
Oordeel’ en ‘De belegering van Constantinopel’. Een vast
onderdeel in alle schilderingen vormen de
stichtersportretten: de opdrachtgever, afgebeeld met een
miniatuurmodel van de desbetreffende kerk.

De Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Kloosterkerk Sucevi^a

De spreker voert u mee langs fraaie
voorbeelden van deze kloosters in
Moldavië, die tegenwoordig vaak met
hulp van de UNESCO worden gerestaureerd. Hij zal niet alleen stilstaan bij de
betekenis van de voorstellingen, maar
ook antwoord geven op de vraag waarom
deze kerken aan de buitenkant werden
beschilderd.
Thanasis Dialektopoulos studeerde
Byzantinologie aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Hij begeleidt regelmatig
reizen naar Moldavië.

Nefertiti,
Agyptisches Museum, Berlijn

Farao’s van de zon

kunst, zodat u de veranderingen in hun volle omvang

dinsdag 31 oktober 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00

spreker drs Liesbeth Grotenhuis
plaats Blauwe Zaal, De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave
Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in
’t Jatstraat 42

Vanaf 3 november is in het
Rijksmuseum van Oudheden in
Leiden een tentoonstelling

kunt begrijpen. Dan kijken

gewijd aan drie beroemde
figuren uit de Egyptische
geschiedenis: farao Achnaton,
zijn beeldschone vrouw Nefertiti en farao Toetancha- mon.
Zij leefden in een roerige tijd
waarin de Oudegypti
sche samenleving grondig

van Achnaton, die bijvoor-

we naar de aanzet van de
zonnecultus bij de vader
beeld de beroemde Memnonkolossen liet oprichten. Vervolgens zien we
Achnaton met de geprononceerde gelaatstrekken,
Nerfertiti’s bevallige buste
en de huiselijke taferelen

werd gereorganiseerd. Achnaton schafte het gehele

van het koninklijk paar met hun kinderen. Tenslotte

pantheon der góden af ten gunste van het geloof in een

werpen we nog een blik op de regeringsperiode van

god, de zonnegod Aton. In alle aspecten van de cultuur

Toetanchamon, die de oude tradities in ere herstel-

was deze religieuze beslissing terug te vinden. Er werd

de en alles wat aan zijn voorganger herinnerde liet

een geheel nieuwe hoofdstad gebouwd, Amarna, en de

vernietigen.

kunst beleefde een dramatisch hoogtepunt.
Liesbeth Grotenhuis studeerde kunstgeschiedenis
Met name op de veranderingen in de kunst wordt in de
lezing nader ingegaan. We beginnen met een uit-

aan de Rijksuniversiteit Groningen, met als specialisa-

eenzetting over de principes van de Egyptische

werkzaam aan diverse instellingen en begeleidde rei-

tie onder meer Egyptische kunst. Zij is als docent
zen naar Egypte.

Abe Kuipers,
Eenrum, 1953

Een eeuw Stad en Land

mie Minerva

Groningen gezien door zijn schilders

lingen mee naar
buiten om te

woensdag I november 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00

spreker drs Francis van Dijk plaats
Blauwe Zaal, De Oosterpoort,
Trompsingel 27 opgave Athena’s

In de Fraeylemaborg te Slochteren wordt van 2 oktober tot 3 I
december een tentoonstelling
georganiseerd van markante
plekken in stad en provincie
Groningen. Stad en land heb

nam zijn leer-

tekenen en te
schilderen. Er
moest snel
worden gewerkt,
want licht en
weers-

Boekhandel, Oude Kijk in ’t

ben lang een centrale rol gespeeld in onze vader-

gesteldheid veranderen nu eenmaal voortdurend.

Jatstraat 42

landse schilderkunst.

In de lezing wordt werk getoond van onder meer de
negentiende-eeuwers H.W. Mesdag, Oldewelt, F.H. Bach,
C.P. de Wit, van Ploeg-schilders als Wiegers, Van der Zee
en Martens, en van na-oorlogse kunstenaars als
Klompien, Tissing en Kuipers. Francis van Dijk zal aan de
hand van hun kunstwerken niet alleen een beeld schetsen
van de ontwikkeling in de landschapsschilderkunst, maar
ook van de veranderende artistieke opvattingen en
ontwikkelingen.

Na de Franse Revolutie gingen kunstenaars zich vrij
voelen in hun onderwerpskeuze en naast motieven uit
sagen en mythen, en scènes uit het verleden werden
vooral romantische landschappen onderwerp van hun
kunst. Kunstenaars ontdekten het landschap en begonnen
rechtstreeks naar de natuur te werken. Dat gebeurde zelfs
‘en plein air’, wat wil zeggen dat er niet alleen schetsen
voor latere uitwerking buiten werden gemaakt, maar dat
het landschap ter plekke werd vastgelegd zoals de
kunstenaar het ervoer. In Groningen is het vooral aan F.H.
Bach (1865-1956) te danken dat het Groninger land een
zelfstandig schilderkunstig genre werd. Deze docent aan
Acade-

Francis van Dijk studeerde kunstgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkt mee aan de
tentoonstelling en de catalogus Een eeuw Stad en Land.
Groningen gezien door zijn schilders in de Fraeylemaborg te Slochteren.

vanaf 1980 in fasen is verrezen op het bestaande ziekenhuisterrein. Wytze Patijn Architecten uit Rotterdam
tekende voor het bouwkundig totaalontwerp terwijl de
interieurs van de poliklinieken door tel-

Kunst en
architectuur
in het AZG
zaterdag 4 november en 18
november 2000
14.00- 17.00 uur ƒ 30,00 / ƒ
15,00 per keer begeleiders
medewerkers van het AZG

plaats Academisch Ziekenhuis
Groningen, Hoofdingang
Hanzeplein I

opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Door overweldigende belangstelling voor deze
excursie moesten we vorig jaar aan veel mensen
‘nee’ verkopen. Voor hen bieden we dit najaar een
nieuwe mogelijkheid om de kunst en architectuur in
het Academisch Ziekenhuis onder deskundige begeleiding te bekijken. Want een bezoek aan het Academisch Ziekenhuis Groningen is voor kunstliefhebbers
meer dan de moeite waard. In een jaar tijd zijn ook
weer nieuwe kunstwerken toegevoegd aan het
bestand.

kens 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, tuinen 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

Het ziekenhuis, dat in 1797
met acht bedden van start
ging, is inmiddels een enorm
bedrijf. Elke dag wordt er
behandeld, onderzocht, opgeleid en kennis doorgegeven
ten behoeve van de gezondheid van mensen. Het ziekenhuis beschikt tegenwoordig
over meer dan duizend bedden en er worden jaarlijks
ruim 26.000 patiënten opgenomen.
Drie jaar geleden vond de officiële opening plaats van het

medewerkers van het AZG

ultra moderne gebouw, dat

Gert Sennema, Zaailam, 1999

stil bij de architectonische
vormgeving van het ziekenhuis en de poliklinieken. Op
de tweede middag richten we
onze aandacht op de 'bedrijfscollectie1 van het AZG. Daarbij zal verteld worden hoe de
kunstwerken worden verworven, welke criteria een
rol spelen bij opdrachtverlening, aankoop of exposities,
en hoe kunst functioneert in
een zorginstelling.

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

Inez van Lamsweerde

Amsterdamse fotografenduo
met beeld en mode, ensceneert

dinsdag 7 november 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00

spreker drs Marie Wollerich plaats
Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

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

en manipuleert.

Inez van Lamsweerde, Anja, 1989

deed veel stof opwaaien met haar provocerende, 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

In 1998 was
het werk van Van
Lamsweerde en Vinoodh
Matadin ook al in het Groninger
Museum te zien, toen in combinatie met de mode-ontwerpen
van Azzedine Alaïa. Nu worden
hun foto's tentoongesteld met
de couture van Viktor & Rolf,
op dit moment Neerlands trots

in de internationale modewereld. De lezing schetst een
beeld van de ontwikkeling van
het kunstenaarsduo Lamsweerde & Matadin en hun
wisselwerking met de mode-ontwerpers.
Marie Wollerich studeerde kunstgeschiedenis aan
de Rijksuniversiteit Groningen. Zij deed onderzoek
naar het werk van Inez van Lamsweerde en publiceerde daar enkele artikelen over.

Stationshal, Hoofdstation
Groningen

Entree van
de stad
Stationsarchitectuur in
Nederland
dinsdag 14 november 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00

spreker drs Geert Pruiksma plaats
Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27

Eigenlijk zijn het rare fenomenen:
stationsgebouwen. Zou er een
trein minder om rijden, als je ze
allemaal zou afbreken? Iedereen
koopt tegenwoordig immers zijn
kaartje snel bij een automaat op
het perron. Nu de NS zich deze
vraag ook stelt en sommige
stationsgebouwen zelfs te huur
aanbiedt, blijkt juist de grote
betekenis
van het station voor de stad. Het is eigenlijk de
hoofdentree van een stad, een eerste kennismaking voor
wie er met de trein aankomt.

opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De spreker neemt u mee in de geschiedenis van het
stationsgebouw, te beginnen in de negentiende eeu\ toen
de eerste treinstations er uitzagen als ware ves tingen,
aan de stadsrand. Zij schaarden zich in het mondaine
gezelschap van het tentoonstellingspavil- joen, de

jaren vijftig en zestig van
een eenvoudige
schoonheid. Naarmate
het station meer en
meer een integraal
onderdeel van de binnenstad wordt (inclusief
winkelcentra en
vergadercomplexen),
dreigt het unieke
karakter zich te verliezen in grootschalige
anonimiteit (Hoog
Catharijne, Den Haag
Centraal).
Tegenwoordig mag een station weer een station zijn: een
ontmoetingsplaats met de stad, zijn bekende en
onbekende inwoners en bezoekers. De nieuwste stations,
zoals die in Assen, bewijzen het in hun eigenzinnige
vormgeving. En bestaande stations mogen na restauratie
weer kleur bekennen: Amsterdam Centraal, Hollands
Spoor in Den Haag, Leeuwarden... en Groningen!

boulevard en het stadsmuseum. Het is de tijd van

Geert Pruiksma is projectleider bij Digitaal Ontwerpen en

grandioze ontwerpen, bijvoorbeeld in Den Haag, Den
Bosch (verwoest), Amsterdam, Groningen en Haarlem.

als architectuurhistoricus en stedenbouwkundige onder

Vergeleken daarmee zijn de stationsgebouwen van
'vaste NS-architecten' uit de

andere verbonden aan het Groninger Museum

Expressionisme in de schilderkunst
donderdag 16, 23 30 november
en 7 december 2000
10.00- 12.00 uur
ƒ 60,00 / ƒ 15,00 per keer spreker
drs Francis van Dijk plaats Blauwe
Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk
in ’t Jatstraat 42

Wassily Kandinsky,
Improvisation 19, 1911

Expressionisme is een gecompliceerd begrip en heeft niet
alleen betrekking op schilderkunst, maar ook op literatuur,
poëzie, toneel en theater. Het vormt geen uniforme stijl,
want wanneer we werk van de afzonderlijke kunstenaars
bekijken, zijn er meer verschillen dan overeenkomsten.
Expressionisme heeft meer te maken met een bepaald
levensgevoel dat

ontstond rond 1900, een periode waarin vooral kunstenaars zich gingen afzetten tegen de maatschappij en
de heersende burgerlijke moraal. Critici als Cézanne,
Seurat en Van Gogh hebben aan het eind van de
negentiende eeuw een belangrijke rol gespeeld in de
ontwikkeling van de moderne schilderkunst.
De verwerking van deze kritiek gebeurde in de eerste
plaats in Frankrijk, door kunstenaars als Matisse, Derain
en De Vlaminck (Les Fauves), en in Duitsland door de
kunstenaars van Die Brücke en Der Blaue Reiter. Deze
kunstenaars streefden er boven alles naar hun gevoel op
de beschouwer over te brengen. Nederland was in die tijd
nog danig in de ban van Haagse School, maar in de eerste
jaren van de twintigste eeuw drongen de ‘moderne’ ideeën
toch langzaam door bij mensen als Jan Sluyters, Leo
Gestel en Piet Mondriaan. Ook in België verschenen in het
werk van onder meer Constant Permeke en Gustave de
Smet steeds meer expressionistische elementen. Na de
tweede wereldoorlog barstte een groep Deense,
Nederlandse en Belgische kunstenaars in een heel nieuw
expressionistische 'geweld' uit en in Amerika ontstond
mede onder invloed van Europese kunstenaars het
Abstract-expressionisme.
Francis van Dijk studeerde kunstgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij geeft regelmatig lezingen
bij diverse instellingen over expressionistische
schilderkunst.

‘Stenen tot spreken brengen’
Beeldende kunst en poëzie van Hans Arp
woensdag 15 november 2000
19.30- 21.30 uur
ƒ 15,00

spreker drs David Stroband
plaats Blauwe Zaal, De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave
Athena’s Boekhandel, Oude Kijk
in ’t Jatstraat 42

‘U gelooft dat stenen stom zijn. Hoe gemakkelijk is het
toch een steen tot spreken te brengen. Men hoeft hem
alleen maar mee in het warme bed te
nemen en hem goed onder
de deken te verwarmen. Als
hij nog maar nauwelijks
warm is, vertelt hij al de
langste verhalen.’
Deze animistische woorden
zijn afkomstig van de
Zwitserse kunstenaar Hans

met andere kunstenaars (met name met zijn vrouw Sophie
Taeuber en met Kurt Schwitters) en maakte deel uit van
de Dada-beweging.
Het vormonderzoek dat Arp gedurende zijn hele leven
deed, stond in het teken van het scheppende. Zijn
beeldende en talige experimenten met de werkelijkheid
omschreef hij als een kunst die de natuur niet wil
kopiëren of imiteren, maar wil scheppen, zoals de natuur
zelf. ‘Vormen waaruit nieuwe vormen voortkomen,
woorden die nieuwe woorden produceren, zijn middelen
waarmee een kunstenaar
een vorm kan scheppen die open is
en steeds nieuwe energieën, nieuw
leven en interpretaties vrijgeeft.’
In de lezing zal aandacht worden
besteed aan de collages, sculpturen,
wandobjecten en gedichten van Arp,
die zich kenmerken door
lichtvoetigheid en humor.

Arp (1886-1966), die vooral

David Stroband studeerde

bekend werd door zijn

kunstgeschiedenis aan de Rijksuni-

sculpturen, houten

versiteit Groningen. Momenteel is hij

wandobjecten en gedichten.

onder meer werkzaam bij de Stichting

Daarnaast maakte hij

Niggendijker en de Rijksuniversiteit

inkttekenin- gen, collages en

Groningen.

grafiek. Arp werkte veel
samen

Hans Arp, Torso, 1957

Duisburg: Museum Küppersmühle - Wilhelm Lehmbruckmuseum
zondag 15 oktober 2000
8.00 - 20.00 uur

Op deze excursie brengen we een bezoek aan twee
musea voor moderne kunst in Duisburg: Museum
Küppersmühle en het Wilhelm Lehmbruckmuseum.

ƒ 90,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie)

rondleider
drs Carolien ten Bruggencate

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 42

Museum Küppersmühle zette in mei 1999 voor het eerst
haar deuren open voor publiek. Het is gevestigd in een
voormalige fabriek, waar van 1909 tot de jaren zeventig
koren werd gemalen en opgeslagen. Nu herinneren alleen
nog een oud treinspoor en de metalen graansilo's aan de
vroegere industriële functie. De oude meelfabriek is tot
een hypermoderne kunsttempel verbouwd door de
Zwitserse architecten Jacques Herzog en Pierre de
Meuron, die in Londen een voormalige
electriciteitscentrale omtoverden tot de Tate Modern. Het
havengebied rondom het museum wordt volgens een
masterplan van Nor- man Foster (Rijksdaggebouw Berlijn,
voetgangersbrug bij de Tate Modern in Londen in
samenwerking met Anthony Caro) opnieuw tot
ontwikkeling gebracht.
In het museum is de collectie van Hans Grothe, een

van de belangrijkste verzamelaars van Duitse moderne
kunst, 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.
Het Wilhelm Lehmbruckmuseum in Duisburg is ook alleen
om zijn gebouw en de vaste collectie al 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.
Carolien ten Bruggencate studeerde kunstgeschiedenis
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij doceert en schrijft
over moderne kunst. Momenteel is zij verbonden aan het
Instituut voor Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit
Groningen.

Museum
Küppersmühle,
Duisburg

streefden naar functioneel ingerichte woningen, die in hun
eenvoud haast steriel en onpersoonlijk aandeden

ontwerpers van het Bau- haus het credo ‘Form follows

Hoewel dit modernisme - zowel op huiselijk als stedelijk
niveau - voor het grootste deel het gezicht van de
twintigste eeuw heeft bepaald, gingen ontwerpers zich
vanaf de jaren zestig weer vrijheden permitteren. De
‘goede smaak’ dreigde verloren te gaan: er werden weer
oude stijlen uit de kast gehaald en kitsch werd zelfs op
een voetstuk geplaatst. Het postmodernisme heeft ons
inmiddels met zo’n baaierd van uitdrukkingsvormen
geconfronteerd, dat er inmiddels niet meer van één goede

function’: de vormgeving moest logisch voortkomen uit de

smaak gesproken kan worden.

Modernisme en post-

Aan het eind van de negentiende eeuw worden toe-

modernisme in architectuur en

gepaste kunst en architectuur gekenmerkt door een

design

overdaad aan decoratie. Geen wonder: alle historische

De Goede
Smaak

stijlen hadden een ‘revival' doorgemaakt en de
toenmalige ontwerper kon kiezen uit talloze voorbeelden.
Hoe meer, hoe mooier, leek het motto. Maar een paar
decennia later luidde voor onder andere Adolf Loos en de

dinsdag 21, 28 november 2000

functie van een object of gebouw en de constructie

19.30- 21.30 uur

hoefde ook niet langer ‘verbloemd’ te worden.

ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per keer

Ontwerpers

spreker
drs Cynthia Huisjes

plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort,
Trompsingel 27

De eerste avond gaat over het modernisme in
architectuur en design, van meubilair (Breuer- stoel)
tot compleet stadsconcept (Brasilia). In de tweede
lezing staat de reactie op het modernisme centraal:
het postmodernisme, met ontwerpers als Alessi,
Sipek en Jencks.

opgave Athena’s
Boekhandel, Oude
Kijk in ’t Jatstraat 42

Marcel Breuer, Houten
lattenstoel (tweede versie),
1923

Cynthia Huisjes studeerde kunstgeschiedenis, met
name architectuurgeschiedenis. Zij geeft cursussen
en werkt als project-coördinator voor een
woonwinkel/binnenhuisarchitect in Leeuwarden.

Alessandro Mendini, Poltrona di Proust, 1991

Jan Hendrik Weissenbruch

Voorbij de Haagse School
woensdag 22 november 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00

spreker drs Miranda van Gelderen
plaats Blauwe Zaal, De Oosterpoort,
Trompsingel 27 opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat
42

‘Schilders kunnen nooit genoeg naar de lucht kijken. Wij
leven van licht en zonneschijn Dit zijn de

woorden van Jan Hendrik Weissenbruch (1824- 1903), de
beste landschapschilder van de Haagse School, die
bekend staat om zijn verbeelding van het licht.
Landschappen van zeventiende-eeuwse meesters als
Ruisdael en Vermeer vormen zijn uitgangspunten. Ook de
Romantiek van Schelfhout beïnvloedt hem kort, maar
uiteindelijk ontwikkelt hij zijn eigen gevoel voor licht. Na
1880 wordt Weissenbruchs werk atmosferischer en neemt
de vereenvoudiging toe. De ware revolutie voltrekt zich
rond
1900 als het geschilderde landschap
abstractie wordt.
De lezing stond gepland in het voorjaarsprogramma van Kunst in Zicht, maar
kon toen wegens ziekte van de spreker niet
doorgaan. Op verzoek wordt de lezing
alsnog gehouden, al zijn de
tentoonstellingen in Oss en het Haags
Gemeentemuseum reeds voor- bijMiranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is werkzaam als
docent kunst- en architectuurgeschiedenis

Jan Hendrik Weissenbruch, Te
Noorden bij Nieuwkoop, 1901

bij diverse instellingen.

gebitsbrug, haarlokken
en een flesje urine!).
Zijn ‘MERZ-Gedichte’
bestaan vaak alleen uit
vervreemdende klanDe Duitse kunstenaar Kurt
ken.
Schwitters (1887-1948) opereerde als een eenling in de
In de lezing zal aankunstwereld van de eerste
dacht worden besteed
helft van de twintigste eeuw.
aan het leven en werk
Nadat hij door de Berlijnse
van deze veelzijdige
Kurt Schwitters
dadaïsten was buitengesloten,
kunstenaar, die deelrichtte hij in Hannover zelf een
nam aan de Holland
beweging op met een eigen
woensdag 29 november 2000
Dada veldtocht met de
tijdschrift (MERZ). Schwitters
19.30- 21.30 uur
Nederlandse kunsteverzamelde op straat gevonden
ƒ 15,00
naar Theo van Doessnoeppapiertjes, tramtickets,
spreker drs David Stroband
burg, diens vrouw de
bioscoopkaartjes, stukjes hout
plaats Blauwe Zaal,
pianiste Nelly van
en metaal, en
De Oosterpoort,
Moorsel en de Honverwerkte die
Trompsingel 27
gaar Vilmos Huszar.
in collages en
opgave Athena’s
Dada-performer
assemblages.
De lezing sluit aan bij
Boekhandel,
Arjan Vroom zal de
Zijn
‘MERZ-Bilde tentoonstelling die
Oude Kijk in ’t
Kurt Schwitters, Plastische MERZ-tekening, 1931
monumentale ‘Ursonate’
der’
tonen
deze
vanaf 18 november in
Jatstraat 42
en enkele andere
over elkaar
Düsseldorf te zien is.
gedichten van Schwitters
geplakte kaartjes, metalen en houten
voordragen. Komt dat
vormen, die aangevuld zijn met verfsDavid Stroband studeerde kunstgeschiedenis aan de
horen en zien!
treken. De assemblages, ‘MERZ-BauRijksuniversiteit Groningen. Momenteel is hij onder meer
ten’, zijn complexe bouwsels van
werkzaam bij de Stichting Niggendijker en de
Rijksuniversiteit Groningen.
allerlei afvalmaterialen (zelfs een

‘Aller Anfang
ist MERZ’

Gerrit Dou, Portret van
een jonge moeder (detail),
1658

‘Schijn
sonder sijn’
De schilderijen van Gerrit Dou
(1613-1675)

dinsdag 12 december 2000
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00

spreker drs Ariane van Suchtelen
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27

opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Van 9 december 2000 tot en met 25
februari 2001 is in het Mauritshuis te
Den Haag het werk van Gerrit Dou
(1613-1675), Rembrandts eerste
leerling, te zien. Kunst in Zicht heeft
het genoegen Ariane van Suchtelen,
conservator van het museum, een
inleiding over deze tentoonstelling te
laten houden.

Dou slaagde er als geen ander in
een bedrieglijk perfecte imitatie van

ken: voorstellingen
waarbij een
vensteropening op
de voorgrond de
omlijsting vormt.
Natuurlijk zijn veel
van zijn werken ook
doortrokken van
een typisch
zeventiendeeeuwse symboliek.

de werkelijkheid vast te leggen en
kan worden beschouwd
als de grondlegger van de ‘school van Leidse fijnschilders’, die om hun perfectionistische schildertrant
internationaal werden geroemd. Zijn vroege schilderijen
verraden nog duidelijk invloed van zijn leermeester
Rembrandt, in de gladde stofweergave, egale belichting
en het heldere palet. Daarna legde Dou zich steeds verder
toe op het verfijnen van zijn toets. Hij ontwikkelde een
duidelijke voorkeur voor genrevoorstellingen - huiselijke

Ariane van Suchtelen laat ons kennis maken met het gevarieerde
oeuvre van deze vernieuwende kunstenaar uit de
Gouden Eeuw. Zij gaat daarbij in op de Leidse fijnschilders en zal aan de hand van ondertekeningen
vertellen over de schildertechniek van Dou. Ook
besteedt zij aandacht aan toeschrijvingsproblemen
en verschillende opvattingen over de zeventiendeeeuwse symboliek.

scènes van moeder en kind, wetenschappers,
schoolmeesters, winkeliers en schilders op hun

Ariane van Suchtelen is conservator bij het Mau-

respectievelijke werkplekken. Daarin kiest hij vaak voor

ritshuis in Den Haag. Zij redigeerde de Nederlandse

zogenaamde vensterstuk-

editie van de tentoonstellingscatalogus.

Splinters van geloof
Verering van kruisrelieken in de Middeleeuwen

Amsterdam. Naar aanleiding van deze
tentoonstellingen zal hij voor Kunst in
Zicht onder de titel 'Splinters van geloof
spreken over de verering van kruisrelieken.
Relieken van Jezus, Maria en heiligen waren essentieel

zaterdag 20 januari 2001
20.00 - 22.00 uur
ƒ 25,00

spreker Prof.dr. H.W. van Os
m.m.v. de Obrechtcantorij o.l.v.
Kees de Wijs

plaats Martinikerk, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Van 16 december tot en met 22 april 2001
zal in de Nieuwe Kerk te Amsterdam en in
Museum Catharijneconvent te Utrecht de
tentoonstelling De weg naar de hemel.
Reliekverering in de
Middeleeuwen te
zien zijn. Beide
exposities zijn
samengesteld door
prof.dr. Henk van
Os, oud-directeur
van het Rijksmuseum en thans hoogleraar Kunst en
Samenleving aan de
Universiteit van

voor de middeleeuwse gelovigen, omdat ze goddelijke
kracht bezitten. De gelovigen hadden er veel voor over
vlakbij de relieken te komen en ondernamen daartoe
pelgrimages. Hoe dichterbij, hoe beter, want het leven
was zo onzeker dat God in de buurt moest zijn. En in de
relieken, de stoffelijke resten van heiligen, kwam God het
meest nabij. De relieken (botten, houtsplinters, stukken
textiel, etc.) zien er vaak onooglijk uit, maar worden imposant door de prachtige houders waarin ze werden
opgeborgen. Voor de vervaardiging van de houders
werden de beste kunstenaars gevraagd en werden de
duurste materialen gebruikt. Voor het heilige was immers
het kostbaarste niet kostbaar genoeg. De reliekhouders
blinken uit door hun subtiele edelsmeedkunst, een kunst
die in de Middeleeuwen hoger stond aangeschreven dan
de schilderkunst.

Reliekstatuette van een diaken,
Frankrijk, eind 12de eeuw

De boeiende verteltrant van Henk van Os staat garant
voor een bijzondere avond, die bovendien opgeluisterd
wordt door koorzang van de Obrecht- cantorij. Dit
ensemble bestaat uit twaalf geschoolde zangers,
waarvan enkele voortkomen uit het koor van de
Obrechtkerk te Amsterdam. Zij brengen a cappella
muziek ten gehore uit de tijd waaruit de reliekhouders
dateren (onder meer gregoriaanse gezangen en
motetten van Palestri na).

Deze lezing wordt mede mogelijk
gemaakt door

KPMG Meijburg & Co
Belastingadviseurs

Yspeert & van Houtum
Advocaten en fiwuicui»

Gasunie

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 geïllustreerd 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 - 3 18 86 51 rechtstreeks:
maandag en dinsdag van 10.00- 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
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
eendaagse excursies. Voor meerdaagse excursies
geldt een aparte kortingsregeling.
Voor minimaal ƒ 25,00 per cursusjaar (I augustus 3 I juli) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht.
Voor (echt)paren geldt een minimumta

rief 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 - 3 18 86 51 (dinsdag 10.00- I
3.00 uur rechtstreeks/buiten deze uren via het
antwoordapparaat; u wordt dan zo spoedig
mogelijk teruggebeld).
Jongerenactie
Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaan 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 of Anna Keiler, telefoon
050 - 3 18 86 5 I (maandag en dinsdag 10.00-1
3.00 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

Bank- of gironummer

donateur

Jongere

....x ƒ 55,00

1 Donateursexcursie
...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

-x f 12,00

...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

5 Hofjes in de Hortusbuurt

....x ƒ 60,00
...x ƒ 15,00

....x ƒ 54,00
....x ƒ 13,50

-x ƒ 12,00
—x ƒ48,00
—x ƒ 12,00

6 Bloemen van de Nieuwe Tijd

...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

—*f 12,00

7 De Grote Markt

...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

—x ƒ 12,00

8 Jezus in de Gouden Eeuw

...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

9 De beschilderde kloosters van Moldavië

•x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

—x ƒ 12,00

10 Farao’s van de zon

...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

—x ƒ 12,00

1 1 Een eeuw Stad en Land

...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

-x ƒ 12,00

12 Kunst en architectuur in het AZG

....x ƒ30,00

....x ƒ 27,00

—x ƒ24,00

13 Inez van Lamsweerde

...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

-x ƒ 12,00

14 Stationsgebouwen in Nederland

...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

-x ƒ 12,00

15 Expressionisme in de schilderkunst
16 Beeldende kunst en poëzie van Hans Arp

...x ƒ60,00
....x ƒ 15,00

....x ƒ 54,00
....x ƒ 13,50

—x ƒ48,00
...x ƒ 12,00

17 Duisburg

...x ƒ 90,00

....x ƒ80,00

...x ƒ 70,00

18 De Goede Smaak

...x ƒ 30,00

....x ƒ 27,00

....x ƒ 24,00

19 Jan Hendrik Weissenbruch

....x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

....x ƒ 12,00

2 Speurtocht naar 1 7de-eeuwse architectuur
Stille getuigen van het Ierse verleden Sculptuur
3
4 sinds 1960

-x ƒ 12,00

...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

....x ƒ 12,00

21 Gerrit Dou

...x ƒ 15,00

....x ƒ 13,50

....x ƒ 12,00

22 Splinters van geloof

...x ƒ 25,00

20 Kurt Schwitters

administratiekosten
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
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.

Totaal ƒ

totaal:

instapplaats

f .......................
f ..........
f .........
f .....
f .........
f .........
f ..........
f .........
f ..... ...
ƒ ....... ....
ƒ ....... ....
ƒ ............
ƒ ............
ƒ ............

f ..........
f .........
ƒ .............................
ƒ ............
ƒ ............
.........

ƒ ....... ....
ƒ ............
ƒ2,50

Praedinius
GYMNASIUM

-

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

Richards
VOOR EXCLUSIEF LIJSTWERK
KUNSTENAARSBENODIGDHEDEN

Noorderhaven 61
Turfsingel 82 9711 VX Groningen
telefoon 050-312 05 59

9712VJ Groningen

Telefoon 050-312 99 90 Fax 050-360 30 54

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 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 I augustus tot en met 31 juli.
Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro
toegestuurd.
I -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

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:

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

Een Kunst in Zicht-cadeaubon!

het programma-

gelang de prijs van
onderdeel.
De bon is

verkrijgbaar op het kantoor van Kunst in Zicht:
Oliemulderstraat 51 (maandag en dinsdag van 10.00 tot
13.00 uur). De cadeaubon kan ook telefonisch besteld
worden 050-318 86 51.

Kunst in Zicht: verrassend present

Dalstra,thuis in Europa
* Groepsdagtochten
* Personeels- en verenigingsavonden
* Zomervakanties
* Wintersport
* Schoolreizen

*
*
*
*

Meerdaagse groepsreizen
Speciale liftbussen voor rolstoelen
VIP-bussen
Moderne touringcars...

Vraag naar onze gratis brochures

