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Fietsen, wandelen, kijken en ... proeven

Anoniem, Heilige Brigitta, I5e eeuw

De succesvolle lustrum-viering inspireerde ons
weer een afwisselend programma samen te
stellen. Het voorjaar nodigt uit om er op uit te
trekken. Vandaar dat u veel excursies, wandelingen en fietstochten zult aantreffen. Het thema
van de aankomende Dag van de Architectuur is
Wonen. Voor Kunst in Zicht vormde dit
aanleiding om een serie fiets- en wandeltochten
te organiseren rond het thema Wonen in Groningen.

De vastomlijnde visie van vroegere tijden maakt
tegenwoordig door de globalisering in snel tempo
plaats voor een verlies aan identiteit van de mens.
Met Sonsbeek 2001 wil Jan Hoet de bezoeker
oproepen tot een besef van het specifieke van de
plaats - en daarmee van zijn eigen positie. Kunst
in Zicht besteedt in een lezing aandacht aan de
geschiedenis van deze spraakmakende
internationale sculptuurtentoonstelling en brengt
er vervolgens een bezoek aan.

De Middeleeuwen mogen zich de laatste tijd in
een grote belangstelling verheugen. Denk aan de
tentoonstelling ‘De weg naar de hemel’ in het
Catharijneconvent/Nieuwe Kerk en de op handen
zijnde expositie ‘Hel en hemel’ in het Groninger
Museum. Kunst in Zicht zocht naar een nieuwe
formule om het leerzame met het aangename te
verenigen en organiseert een middeleeuwse
middag met proeverij.

Dankzij een gift van het Prins Bernhard Cultuurfonds beschikt Kunst in Zicht nu over nieuwe
apparatuur om het toenemende werk ten gevolge
van een groeiende belangstelling adequaat te
kunnen verwerken.
Carolien ten Bruggencate Anna Keiler januari
2001

met afbeeldingen van de Onoverwinnelijke, de Grote
Koning en de Farao, die zij later soms gebruikten als
model voor Heracles. Na korte tijd zijn zij verder

Een groep grappige Griekse vazen
woensdag 7 februari 2001
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker prof.dr. J.M. Hemelrijk
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De vazen van deze lezing zijn de zogenaamde
Caeretaanse hydriae die in het laatste kwart van de
zesde eeuw door twee oost-Griekse emigranten in
Caere (Etrurië) zijn gemaakt en daar ook alle, een
veertig stuks, gevonden zijn. Het pottenbakkerswerk
is niet zo goed, maar de beide schilders waren voortreffelijke tekenaars met een groot gevoel
voor humor en een opmerkelijke mythologische belangstelling; sympathiek is hun
voorkeur voor de afbeelding van paarden,
ezels, herten, leeuwen en panters.
We nemen aan dat de schilders omstreeks
540 met hun ouders - en misschien met de
ouders of voorouders van de grote Eleatische filosofen Parmenides en Zeno - uit
Phocaea (een cultuurrijk handelsstadje op
de westkust van Klein-Azië) zijn weggevaren om te ontkomen aan de Perzen en een
nieuwe toekomst te zoeken. Hun scheepje
ging naar Egypte, waar zij kennis maakten
Caeretaanse hydria, 6e eeuw (detail)

getrokken naar het verre Westen, dat wil zeggen Elea
in Midden-ltalië en Caere (Cerveteri) in Etrurië. Hun
potten lijken een beetje op mooi ‘boerenbont’, want
ze zijn veel kleuriger dan andere Griekse vazen. De
stijl van de twee schilders, die misschien broers
waren, is zeer gelijk en tegelijkertijd makkelijk te
onderscheiden, zoals we in de lezing zullen ontdekken.
Prof.dr. J.M. Hemelrijk is emeritus-hoogleraar archeologie.

‘II faut être de son temps’
Eigentijdsheid in realisme en impressionisme
donderdag 8, 15, 22 februari en I
maart 2001
10.00- 12.00 uur
ƒ 60,00 / ƒ 15,00 per keer
spreker
drs Carolien ten Bruggencate plaats

Ter voorbereiding op de expositie in het Van Gogh
Museum wil Kunst in Zicht in een dagcursus weer
eens aandacht besteden aan deze geliefde en oogstrelende stroming in de schilderkunst. Ook het
daaraan voorafgaande realisme zal worden behandeld.

Blauwe Zaal, De Oosterpoort,
Trompsingel 27 opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat
42

In het Van Gogh Museum te
Amsterdam is van 2 maart tot en
met 20 mei 2001 de grote tentoonstelling Impressies/lmpressionisme.
Van Monet tot Van Gogh te zien.

‘Ik meen dat kunstenaars in wezen niet in staat zijn om
het aspect van een verleden of een toekomstige eeuw
weer te geven’ schreef Gustave Courbet, een van de
leidende figuren uit het realisme. De eis dat een
kunstenaar ‘van zijn tijd’ moest zijn en het eigentijdse
leven moest portretteren met oprechtheid en
waarheidslievendheid vormde de centrale kwestie van
deze beweging. Elke idealisering in kunst en literatuur
werd verworpen. Kunstenaars als Courbet, Millet en
Manet zochten hun inspiratie in de onderkant van de
samenleving, bij de arbeiders, de boeren en de
wasvrouwen.

Claude Monet, Het strand bij Trouville, 1870

In het impressionisme werd de eigentijdsheid tot het
uiterste gevoerd en leidt tot een weergave van het
‘hier en nu’. Monet, Degas en Renoir legden de
vluchtigheid van de werkelijkheid in een daarbij passende schetsmatige, snelle schildertechniek vast.
Gebroken kleuren werden in losse onsystematische
toetsen op een lichte ondergrond gezet. Het draaide
allemaal om een eerlijke, objectieve registratie van
vluchtige, voorbijgaande momenten.
Carolien ten Bruggencate doceert en schrijft over moderne
kunst. Momenteel is zij verbonden aan het Instituut voor
Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.

Emil Schumacher
In de uitgebreide Kunsthalle van Emden

ƒ 90,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie)
rondleider
drs Carolien ten Bruggencate
instapplaatsen
9.00 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling) 9.15
uur Haren, Motel opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ’t
Jatstraat 42

De uitbreiding van de Kunsthalle in
Emden was voor Kunst in Zicht
aanleiding om dit sympathieke museum weer eens te
bezoeken. De prachtige lyrisch-abstracte materieschilderijen van Emil Schumacher, die van 3 februari
tot en met 22 april daar te zien zijn, deed ons kiezen
voor februari als geschikte maand.
De Kunsthalle in Emden, gebouwd voor de kunstcollectie van Henri Nannen, is recentelijk uitgebreid
met 850 vierkante meter. Het uit 1986 daterende
gebouw barstte uit zijn voegen; met de nieuwbouw
beschikt het museum nu over voldoende ruimte om
ook de nieuwe collectie Van de Loo te kunnen tonen.
Daarnaast zullen tijdelijke tentoonstellingen elkaar
afwisselen.
Emil Schumacher (1912-1999) was een van de
belangrijkste representanten van de materieschilderkunst, die rond 1957 opkwam in onder meer Duitsland
en Nederland. Hij behoorde in 1948 tot de oprichters
van de groep Junger Westen. Deze kunstenaars
stelden zich tot taak de Duitse abstracte

kunst die tengevolge van het Nazi-regime nagenoeg
was doodgebloed nieuw leven in te blazen. Schumacher distantieerde zich echter begin jaren vijftig reeds
van hun geometrisch-abstracte stijl. Hij ging
zogenaamde ‘Tastobjekte’ maken, waarin vorm, lijn,
kleur en materie een gelijkwaardige rol vervulden. ‘Ik
benader het schilderen geheel onbevangen. Daarbij
komt het steeds tot een confrontatie tussen mij en het
materiaal, waarbij ik dan dikwijls toegeef aan de
eigenaardigheden van dat materiaal, omdat ik heb
gemerkt dat het veel vernuftiger is dan alle berekeningen.’ In tegenstelling tot de overige materieschilders beperkte Schumacher zich niet tot aardkleuren en
een doffe oppervlaktestructuur, maar gebruikte helder
en glanzend geel, groen of blauw.

Camille Claudel 1864-1943
Uit de schaduw van Rodin
woensdag 21 februari 2001
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
In het Singermuseum te Laren is van
21 januari tot en met 22 april de
tentoonstelling Camille Claudel. Uit

Lange tijd kenden we Camille Claudel (1864-1943)
alleen als leerling, collega en minnares van Auguste
Rodin. In 1882 begon deze voor het eerst les te geven
aan drie vrouwen, die een gezamenlijk atelier hadden.
Een van hen was de 17-jarige Camille Claudel. Zij was
zo vastbesloten om kunstenares te worden dat zij haar
familie ertoe wist te bewegen speciaal voor haar te
verhuizen naar Parijs. Vrouwen werden toendertijd niet
toegelaten tot de Ecole des Beaux Arts, dus moesten
zij op een andere manier les zien te krijgen. In 1884
ging Claudel werken als assistent van Rodin in het
Dépot des Marbres. Zij stond model, onder meer voor
vele figuren uit de Hellepoort.

de schaduw van Rodin te zien.

In tegenstelling tot Rodin hakte en polijstte Claudel al
haar beelden zelf. Hoewel haar werk duidelijk verwantschap vertoont met dat van haar leermeester, is
Claudels kunst emotioneler van karakter. De verhouding van Claudel met Rodin werd in de loop der
jaren openbaar, maar eindigde reeds in 1893. ClauCamille Claudel omstreeks 1884

del had ook persoonlijke ambities: ze zag zichzelf al
als plaatsvervanger van Rodin. In 1905 knapte ze af
en ging haar werken systematisch vernietigen. Dat
deed ze niet om aan een stilistische vernieuwing toe
te komen, maar vanuit een psychose. In 1913 moest
ze opgenomen worden in een inrichting, waar ze de
resterende dertig jaar van haar leven doorbracht.
Miranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is werkzaam
als docent kunst- en architectuurgeschiedenis bij diverse
instellingen.

Stad der steden
Byzantijnse monumenten in Istanboel
dinsdag 27 februari 2001
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker
drs Thanasis Dialektopoulos plaats
Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De legendarische geschiedenis van
Istanboel begon in 330, toen de stad als
Konstantinopel, de nieuwe hoofdstad
van het Romeinse imperium werd.
Konstantinopel, de stad die twee continenten en drie werelden verbond, was
de smeltkroes van Romeinse, Griekse
en Oosterse tradities en invloeden. Ze
lag op de route van menige invasie,
maar dank zij de vestingmuren lukte het om de
Goten, Arabieren en Bulgaren af te weren.
Het feit dat de nieuwe metropool een christelijk
karakter had, is van belang bij een goed verstaan van
de nieuwe cultuur die er tot ontwikkeling kwam, zowel
op politiek als op artistiek gebied. Het patriarchaat, de
kerkelijke hiërarchie en de grote kloosters genoten
hoog aanzien en hadden veel privileges. De Staat en
de Kerk, de keizer en de patriarch vormden de pijlers
van het keizerrijk. Daarbij wist de stad toch steeds een
deel van het antieke erfgoed te bewaren. De ‘stad der
steden’ bezit onder meer de volgende

van een ondergronds paleis; de Chora-kerk met zijn
prachtige mozaïeken; de Irene-kerk, de eerste
kathedraal van Istanboel. Zij passeren zeker de revue
in deze lezing, waarin de spreker de exotische sfeer
van Istanboels glorieuze verleden zal oproepen.
Thanasis Dialektopoulos studeerde in Thessaloniki en
Groningen. Als onderwijsspecialist en byzantinoloog heeft hij
diverse publicaties op zijn naam. Hij begeleidt geregeld
culturele reizen naar Turkije.

sios maakte vervolgens een voorstelling waarmee
Zeuxis bedrogen werd: Zeuxis probeerde het doek
voor de voorstelling van Parrhasios opzij te schuiven,
om tot de ontdekking te komen dat het doek
geschilderd was.

Schijn bedriegt
dinsdag 13 en 20 maart 2001

Illusionisme in de kunst

19.30- 21.30 uur
ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per keer spreker
drs Saskia Goddijn plaats Blauwe
Zaal, De Oosterpoort, Trompsingel
27 opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

‘De schilderkunst is een verbijsterende tovenares. Zij
weet ons met de grofste leugens te overtuigen dat zij de
Waarheid zelf is’, zo schreef de Zwitserse kunstenaar
Jean Liotard ooit in een verhandeling.
Door de tijd heen hebben kunstenaars inderdaad op
velerlei manieren ernaar gestreefd de toeschouwer
te ‘bedriegen’.
Denkt u maar
eens aan het
klassieke verhaal
van de schilders
Zeuxis en Parrhasios: Zeuxis
wist een zo overtuigende voorstelling van druiven te maken dat
de vogels erin
pikten. Zijn concurrent Parrha-

In twee lezingen zal het oogbedrog in de kunst onder
de loep worden genomen. Fascinerende staaltjes van
gezichtsbedrog zullen aan bod komen: voorstellingen
waarin met behulp van de perspectiefleer een
overtuigende illusie van diepte wordt gegeven en
kunstwerken waarin het spel van licht en schaduw,
voorwerpen en figuren tastbaar aan de toeschouwer
doen verschijnen. Men kan bijvoorbeeld denken aan
de gedetailleerde voorstellingen van Jan van Eyck,
aan de Nederlandse ‘bedrijghertjes’ uit de zeventiende
eeuw, zoals voorstellingen van Samuel van
Hoogstraten, aan de bedrieglijke stillevens van een
Willem Kalf, aan de kapel die de Italiaanse kunstenaar
Masaccio op de muur wist te ‘toveren’, aan de
illusionistische plafondschildering die het dak ‘opent’
en een oneindige hemel gevuld met wolken, engelen
en heiligen als een wonderbaarlijk visioen aan de
toeschouwer toont.... Kortom: in deze lezingen is het
niet al goud wat er blinkt
Saskia Goddijn is kunsthistorica. Zij woonde in Rome en
begeleidt kunstreizen naar Italië. Momenteel is zij tijdelijk
verbonden aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de

Rijksuniversiteit Groningen.
Andrea Pozzo, Gewelf van de St. Ignatius-kerk, Rome

Wobbe Alkema, Compositie, 1953
(foto: John Stoel)

Constructivist in De Ploeg

WobbeAlkema 1900- 1978
woensdag 14 maart 2001
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Francis van Dijk plaats
Blauwe Zaal, De Oosterpoort,
Trompsingel 27 opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat
42

Van 13 januari tot en met 13 mei
2001 toont het Groninger Museum
schilderijen en werken op papier van
de Groninger kunstenaar Wobbe
Alkema.

Wobbe Alkema (1900-1978)
was beeldend kunstenaar en
architect. In die laatste hoedanigheid werkte hij, evenals
job Hansen, op het bureau van
Evertvan Linge. In 1924 sloot
Alkema zich als lid aan bij De
Ploeg. Kort daarvoor had hij in
zijn schilderijen de eerste
stappen gezet op weg naar
absolute geometrie. Met zijn
ateliergenoot Jan van der Zee
behoorde Alkema tot de
weinigen in De Ploeg die een
constructivistische stijl aanhingen in die tijd. Beide kunstenaars stonden in contact
met het Belgische avantgardistische tijdschrift Het
Overzicht, dat aandacht besteedde aan constructivis-

Francis van Dijk studeerde kunstgeschiedenis aan de

ten uit verschillende landen.

Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte mee aan diverse

Alkema, die maar kort lid is geweest van De Ploeg,
schilderde tussen 1935 en 1945 helemaal niet meer

en was in die tijd uitsluitend werkzaam als
architect. Pas na de
oorlog pakte hij de kwast
weer op om te gaan
schilderen, opnieuw
abstract. In de lezing
wordt het werk van deze
eigenzinnige Groningse
schilder besproken. Net
als in de tentoonstelling
zal de nadruk komen te
liggen op de geheel
eigen wijze waarop het
constructivisme hier in
Groningen vorm kreeg.

publicaties over Groningse kunstenaars.

Belgische en Nederlandse kunst in
het begin van de 20ste eeuw
donderdag 15, 22 maart, 5 en
12 april 2001
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

Rond de eeuwwisseling was
Nederland nog danig in de
ban van de Haagse
school en Breitner en
werd er vooral
vastgehouden
aan de traditie. In de eerste jaren van de
twintigste eeuw
drongen echter langzaam moderne ideeën uit
Frankrijk door bij schilders
als Jan Sluyters, Piet Mondriaan
en Leo Gestel. Deze drie wegbereiders van de moderne kunst in
Nederland verwerkten in hun ‘Hollands
luminisme’ aanvankelijk vooral invloeden van het
fauvisme. Enkele jaren later volgden al de eerste
trekjes van het kubisme. Mondriaan trok de in zijn
ogen logische consequentie uit het kubisme en

ging over tot volledige abstractie. De Stijl zal
daarom uitvoerig aan bod komen, maar ook de
eigen wijze waarop er bijvoorbeeld
door De Ploeg rond 1920 wordt gereageerd op die nieuwe impulsen.
Ook in België verschijnen in
het werk van kunstenaars
als Constant Permeke,
Frits van den Berghe
en Gustave de
Smet steeds
meer
expressionistische en
kubistische
elementen. Een
buitenbeentje was
de kunstenaar Léon
Spilliaert. Aan deze kunstenaar die zwelgde in noodlotsgedachten wordt eveneens
aandacht besteed.
Francis van Dijk studeerde kunstgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij werkte mee aan diverse
publicaties over Groningse kunstenaars.
Piet Mondriaan, Victory Boogie Woogie, 1942 - ’44

Ondanks een aantal verbouwingen is veel van het oorspronkelijke karakter bewaard gebleven.
Zo’n drie jaar later worden aan de Sumatralaan 182 woningen
opgeleverd die bestemd zijn voor werklieden, ambtenaren en
weduwen. Voor de meeste werklieden zijn de huren echter te
hoog. Aan de Javalaan worden daarom goedkopere woningen
gebouwd.

Wonen in Groningen I

Indische buurt
zondag 18 maart 2001
13.00- 15.00 uur
ƒ 15,00
begeleider drs Jaap Ekhart
vertrekpunt
hoofdtoegangspoort

Deliplein

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

In 1901 werd door het parlement de zogenaamde
Woningwet aangenomen die de woonomstandigheden
van de arme kant van de samenleving zou veranderen. Dit feit zal herdacht worden op de Dag van de
Architectuur op I juli aanstaande.
In 1918 verrijst aan het Deliplein één van de eerste
grootschalige complexen woningwetwoningen.
Architect Van Elmpt ontwerpt fraai toegangspoorten en
ornamenteert de woningen op subtiele wijze.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog ligt de woningbouw vrijwel
geheel stil. Veel woningen worden verwoest door
oorlogshandelingen én na de bevrijding volgt een geboortegolf.
Bouwen dus!
‘Ontrukt met kracht uit vijands macht, herrijst het land door Gods
hand’ en ‘Nadat de vijand ons vijf jaren had benauwd, werd door
Gods gunst dit vijfde blok gebouwd.’ Deze teksten lopen over de
gevels van een aantal woningen in de Bataviastraat. Ze
herinneren zowel aan de oorlog als aan de wederopbouw. In de
jaren vijftig wordt de West-lndische buurt gebouwd
(oorspronkelijk gepland als industrieterrein). Aan de
Oosterhamriklaan realiseert Volkshuisvesting gemeenschappelijke wasvoorzieningen onder de trappenhuizen:
wasmachines, elektrische mangels en handwringers. ‘Uw was
wordt strijkdroog klaargemaakt, terwijl U rust’, luidt de toentertijd
bekende slogan. De fietstocht door de Oud-, Nieuw- en Westlndische buurt is een rit dóór de tijd, langs architectuur.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen over
architectuur in de stad Groningen.

Johan Dijkstra, schilder van Stad en Ommeland
woensdag 21 maart 2001
19.30- 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker Elze ter Harkel
plaats Blauwe Zaal, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In het Prinsenhof, in de ruimte waar Johan Dijkstra zijn
atelier voor monumentaal werk had, werd in het najaar
van 2000 een schilderijenroute ten doop gehouden. In
een handig boekje worden bijna dertig werken van de
kunstenaar getoond, alle getekend of geschilderd in
de stad Groningen. Recente foto’s tonen hoe die
plekken er nu uitzien. Een tentoonstelling van de
schilderijen gecombineerd met foto’s van John Stoel is
in voorbereiding.

Van Johan Dijkstra is bekend dat hij, net zoals andere
leden van De Ploeg, veelvuldig het Groninger landschap heeft vastgelegd. Niet alleen in zijn schilderijen,
maar ook in aquarellen, tekeningen en grafiek keren
boerderijen, dorpsgezichten, landschappen regelmatig
weer. De Stichting Johan Dijkstra, die de nalatenschap
van de in 1978 overleden kunstenaar beheert, trof
daarin ook diverse werken aan die de stad tot
onderwerp hebben.
Dat een levende stad steeds verandert, soms bruut,
vaak organisch, blijkt wanneer naast de schilderijen,
foto’s van recente datum worden getoond. Elze ter
Harkel schetst in deze lezing een beeld van de werkzaamheden van voornoemde stichting, toont de
schilderijenroute en verschaft daarbij informatie.
Elze ter Harkel is werkzaam in een boekhandel, werkte
vroeger in het onderwijs en is secretaris van de Stichting
Johan Dijkstra. Hij werkte mee aan het boekje Johan Dijkstra, schilder van Stad en Ommeland. Een route door de stad
Groningen en heeft de kunstenaar goed gekend.

Links; Johan Dijkstra, Lopende Diep met schaatsers, I925’3O,
StichtingJohan Dijkstra (foto: John Stoel)
Rechts: Lopende Diep, 2000 (foto: John Stoel)

bronnen (van Giotto, via Velazquez tot de chronofotografie van Muybridge), en werpt een verhelderend
licht op deze intrigerende kunstenaar.

Onbarmhartige schoonheid

Miranda van Gelderen heeft kunstgeschiedenis gestudeerd
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij is werkzaam als docent

Francis Bacon 1909-1992
woensdag 28 maart 2001 19.3021.30 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
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Het Haags Gemeentemuseum toont
van 2 7 januari tot en met 13 mei
2001 ruim veertig werken van de
Engelse schilder Francis Bacon. Het
is het eerste volledige overzicht van

kunst- en architectuurgeschiedenis bij diverse instellingen.

De van oorsprong Ierse schilder Francis Bacon heeft
met zijn fascinerende verbeeldingen van de mens een
geheel eigen positie in de schilderkunst van na 1945
verworven. In zijn werk is de ‘condition humai- ne’, het
isolement van de mens, het leidende principe. Bacon
toont ons de mens als een stuk aangeschoten wild:
vleeshompen met menselijke trekken. Onbarmhartig
illustreert hij zijn opvattingen met visioenen van
krijsende gedrochten in kooien, abattoirs met
verminkte kadavers en geamputeerde rompen.
De ontluisterende schilderijen veroorzaakten veel
protest en zijn zeker niet makkelijk te duiden. Toch is
Bacons ster tot grote hoogte gerezen; na de dood van
Picasso in 1973 werd hij wel gezien als de
‘belangrijkste schilder van de twintigste eeuw’.

deze kunstenaar in Nederland.

De lezing voert u mee door zijn oeuvre (onder meer de
monumentale drieluiken) en langs zijn inspiratieFrancis Bacon, Portret van
George Dyer op een fiets, 1966

Hierin zullen de verschillende facetten van het dagelijkse leven in de Middeleeuwen getoond worden.

ten middeleeuwse middag

Voor Kunst in Zicht was dat aanleiding om een middeleeuwse middag te organiseren. In drie korte
lezingen behandelen de sprekers verschillende
aspecten van de cultuur uit die periode. De middag
wordt opgeluisterd met passende muziek en biedt een
proeverij van middeleeuwse versnaperingen.
Kerk, ritueel en liturgie

zaterdag 24 maart 2001
14.00 - 18.00 uur
ƒ 30,00
(inclusief koffie, thee en hapjes)
sprekers Egbert van der Werff,
Saskiavan Bergen, Flip Rodenburg
plaats Kijk in ’t Jathuis, Nieuwe Kijk
in ’t Jatstraat 49 opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat
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Achtergrond: Simone Martini, Vijf
heiligen, Assisi, 1318 Inzetjes:
Simone Martini, Het levensverhaal
van St. Maarten, Assisi (details)

an 14 april tot 2 september 2001 presenteert het Groninger Museum de grote tentoonstelling
getiteld Hel en hemel - de Middeleeuwen in het
Noorden.

De parochie nam in de middeleeuwse geloofsgemeenschap een centrale plaats in. Het is dan ook
niet verwonderlijk dat de parochiekerk vaak als eerste (en lange tijd als enige) in steen werd opgetrokken. In de rituelen van de kerk werden doop, huwelijk en overlijden gemarkeerd. Voor de liturgie waren
voorwerpen nodig die in kostbare materialen werden uitgevoerd. Ook werden er (soms meerdere)
fraaie altaren geplaatst, vaak bekostigd door de
gemeenschap
als groep of
door afzonderlijke families in
de hoop daarmee een goede
plaats in de
hemel te verwerven.

Betoverende boeken
Wie voor het eerst een middeleeuws hand
schrift in handen heeft, is meestal direct
betoverd. Het perkament, de geschilderde
initialen en geschilderde miniaturen spreken
dan ook sterk tot de verbeelding. Tegelijk
vraagt men zich af hoe deze boeken tot stand
zijn gekomen. Hoe gingen de makers
eigenlijk te werk? Hoeveel mensen werkten
er tegelijk aan één boek? En wie bepaalde
welke decoratie in een handschrift moest
worden aangebracht? Dit zijn enkele vragen
die tijdens
deze middag beantwoord zullen worden.
Aan de
hand van
dia’s zal
worden uitgelegd hoe
boeken in
de Middeleeuwen
werden gemaakt. Daarbij zullen ook handschriften worden behandeld die tijdens de
tentoonstelling in het Groninger Museum te
zien zullen zijn.

Het leven van alledag
Er was veel volk onderweg in de Middeleeuwen. Wie als pelgrim op stap ging onttrok
zich tijdelijk aan de gevestigde orde en kwam
terecht in de wereld ‘der varende luyden’.
Deze lezing gaat over de materiële cultuur
van de alledaagse Middeleeuwen: hoe leefde
de gewone man of vrouw, hoe zagen de kleding en de bijbehorende accessoires er uit,
en hoe onderscheidden ‘varende luyden’
zoals pelgrims en muzikanten zich van het
gewone volk. De spreker brengt zorgvuldig
gereconstrueerde kledingstukken mee, die u
van dichtbij
kunt bekijken
en voelen.

Egbert van der Werff is historicus
met specialisatie Middeleeuwen en
publiceert over regionale
kerkhistorische onderwerpen.

Saskia van Bergen is kunsthistorica en mediaeviste. Aan de Universiteit van Amsterdam werkt zij
aan haar proefschrift over de commerciële productie van handschriften
in de late Middeleeuwen.

Flip Rodenburg studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen en was daarna onder
meer werkzaam als straatmuzikant
en doedelzakbouwer.

van dagen en zelfs krankzinnigen onderdak. Vanaf
1600 is het St. Geertruidsgasthuis net als de meeste
Groningse gasthuizen een huis voor ouderen.

Hofjes in de binnenstad van Groningen
zondag I april 2001
13.00 - 15.00 uur
ƒ 15,00
begeleider
drs Egbert van der Werff
vertrekpunt Martinitoren
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De stad Groningen staat bekend om haar vele hofjes,
ook wel gasthuizen genoemd. Ze zijn te herkennen
aan hun karakteristieke vorm: de huizen staan rond
een binnenplaats of tuin en een poort geeft toegang tot
de hof. Oorspronkelijk waren de gasthuizen liefdadige
instellingen die zich bekommerden om het lot van
armen en vreemdelingen. Ze werden gesticht door
leden van vooraanstaande families uit de stad
en lagen in de nabijheid van de toegangswegen aan de rand van de stad.
Zo stichtten Borneer Solleder en zijn
zoon meester Albert in 1405 dicht bij de
stadspoort een gasthuis voor de opvang
van ‘ellendighe en arme pele- grams’.
Het gasthuis werd gewijd aan de heilige
Geertruid, patrones van de reizigers. In
de loop der jaren nam het aantal
behoeftigen toe en bood het gasthuis
ook blinden, kreupelen, ouden

De stadswandeling voert langs een drietal in oorsprong middeleeuwse hofjes in de Groningse binnenstad: het St. Geertruidsgasthuis, het St. Anthonygasthuis en het Heilige Geestgasthuis.
Egbert van der Werff is historicus/mediaevist.
Hij publiceert over middeleeuwse en kerkgeschiedenis
van Groningen.

Sint Anthonygasthuis, Groningen

Net als over de veel oudere staande stenen bestaan er
ook over de functie en betekenis van de hoogkruizen
echter meer theorieën dan duidelijke gegevens.

Sprekende en zwijgende stenen in
het Ierse landschap
dinsdag 3 april 2001
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Tineke Neyman plaats
Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Op verschillende plekken in Ierland staan grote stenen die uitkijken over het landschap. Ze zijn er met
veel moeite en zorg neergezet door mensen wier
namen wij niet meer kennen. De oudste zijn niet meer
dan rechtopstaande, verweerde stenen. Alleen, in
paren of in cirkels staan ze er al duizenden jaren en
duidelijk niet voor niets. Maar naar de verhalen achter
deze stenen kunnen we slechts gissen. Hoe vaak we
er ook omheen lopen, de stenen blijven hardnekkig
zwijgen.
De jongere stenen zijn makkelijker te verleiden tot
spreken. Neem de hoogkruizen: grote zandstenen
monumenten in de vorm van een kruis. Deze stenen
zijn gedecoreerd met abstracte patronen en soms ook
met decoraties die wij goed kunnen ‘verstaan’. Zo is
een aantal hoogkruizen versierd met scènes die door
de opgeluchte toeschouwer duidelijk te herkennen zijn
als afbeeldingen van bekende bijbelverhalen. Andere
scènes zijn weer veel raadselachtiger.

Kortom, in deze lezing zult u kennis maken met een
aantal van de eeuwenoude staande
stenen die u in het Ierse landschap kunt tegenkomen. In het
eerste deel zal het gaan over
de monolieten uit de in nevelen gehulde Steentijd, in het
tweede deel over de staande stenen uit de vroegmiddeleeuwse christelijke cultuur. U kunt
daarin kennis
nemen van de feiten die er bekend
zijn over deze stenen en van de vele
raadsels die er nog omheen
hangen.
Tineke Neyman is kunsthistorica en mediaeviste, gespeciali-

Hoogkruis

seerd in de geschiedenis en

Monaster-

cultuur van Ierland. Daarnaast

boice,

werkt zij als verhalenverteller.

. lOeeeuw

Giardino del Tarocchi

Niki de Saint Phalle
II Giardino del Tarocchi
woensdag 4 april 2001
19.30- 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker dr Corma Pol
plaats Blauwe Zaal, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Op de zuid hel I i ng van de laatste
heuvelrug in Toscane ligt, niet
ver van zee en met uitzicht over
het ruige landschap van Latium,
een bijzondere tuin. Het is het
gebied van de ‘maquis’, bij toeristen geliefd vanwege zijn sporen
van de Etruskische beschaving en
een nog onbedorven natuur. Temidden daarvan
bevindt zich een uniek werk van eigentijdse kunst:
de Tarot-tuin van de Frans-Amerikaanse kunstenares
Niki de Saint Phalle, die bekend werd door haar
speelse Nana’s. De monumentale, symbolische en
veelkleurige beelden zijn opgesteld tussen bomen,
struiken en gras. Tezamen vormen zij een park, dat
wordt bevolkt door tweeëntwintig figuren uit de Grote
Arcana, de sleutel tot het Tarotspel.

ons leven beïnvloeden.
Zij zijn, in de woorden
van Niki de Saint Phalle,
‘een filosofisch pad dat
aangeeft door welke
beproevingen een mens
moet gaan om de eigen
motivaties en relatie tot
het universum te verstaan.’ In de gestalte van
de Dwaas is een mens op
zoek naar vrijheid en
waarheid, zo wil het
magische Tarot. Niki de
Saint Phalle heeft hier een fantastische tuin
gecreëerd waarin, naar zij zegt, ‘iedere kaart ons iets
leert over het grote en wonderbaarlijke avontuur
van ons leven’.
Corma Pol is kunsthistorica. Ze is auteur van Discourse on
the Frame, the making and unmaking of Indonesian Women
Artists (1998), een studie over het werk en de positie van
Indonesische schilderessen. In 1985 was zij een van de
oprichters van Kunst in Zicht. Tot voor kort verbonden aan

De sfinx» de hogepriesteres en de magiër, Justitia, de
dood en de wereld, symboliseren de krachten die

Academie Minerva in Groningen, richt zij zich nu op begeleiding van kunstenaars.

Hofjes in de Hortusbuurt
zaterdag 7 april 2001
14.00- 16.00 uur
ƒ 15,00
begeleider drs Mi nette Albers
vertrekpunt Ossemarkt

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

Kunst in Zicht organiseert al sinds jaren met veel
succes een stadswandeling langs de middeleeuwse
gasthuizen in de binnenstad
(zie p. 16). De wandeling
langs de hofjes in de Hortusbuurt is een vervolg op deze
wandeling, maar kan ook
afzonderlijk worden
gevolgd.

maximaal 20 deelnemers

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 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
vinden in de Hortusbuurt. De Grote Leliestraat spant
de kroon met drie hofjes. Zij zijn gesticht door kerkgenootschappen of instellingen van liefdadigheid.
Ouderen konden er van een verzorgde oude dag
genieten. Een enkel hofje is gesticht door particulieren. Zo liet Ludewe Vink in 1872 een gasthuis bouwen ter nagedachtenis van haar overleden kinderen
Pieter en Pieternelia. 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 kunsten cultuurgeschiedenis van de
Middeleeuwen aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij is
consulent voor de musea in de
stad en de provincie Groningen.

Remonstrants Gasthuis
(‘Rozenhof), Noorderbinnensingel

voor de volksgezondheid. De in de jaren dertig
gebouwde panden waren overwegend twee huizen
onder een kap.

Wonen in Groningen II

De ‘Villabuurt’ in Groningen-Zuid
zondag 8 april 2001
13.00- 15.00 uur
ƒ 15,00
spreker drs Jaap Ekhart
vertrekpunt hoek Goeman
Borgesiuslaan/Hondsruglaan
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De jaren dertig van de vorige
eeuw staan te boek als ‘de
crisisjaren’. Desondanks
verrees her en der chique
architectuur. In het zuiden
van de stad Groningen, bijvoorbeeld, werd een aanvang
gemaakt met de bouw van de
‘Villabuurt’. Als voorbeeld
dienden Haren, Harenermolen en het Hilversum
van Dudok. Het villapark
moest onder andere de uitstroom van kapitaalkrachtige
inwoners tegengaan. Milieuoverwegingen speelden echter ook een rol: het parkkwartier mocht niet alleen
aantrekkelijk zijn voor de
bewoners, maar moest vooral
grote waarde krijgen

Diverse gerenommeerde Groningse architecten hebben meegewerkt aan de realisatie van de ‘Villabuurt’,
zoals Evert van Linge, Egbert Reitsma, S.J. Bouma en
Wittop Koning. Zij voorzagen
de stadsuitbreiding van de
nodige allure. De eerste villa’s
verrezen in 1930 aan de
Hondsruglaan en aan de Quintuslaan. Ook na de jaren dertig - tot op de dag van vandaag
- is driftig gebouwd aan het
parkkwartier. Tijdens de
rondgang door de ‘Villabuurt’
zal aandacht worden besteed
aan de verschillende bouwperioden en -stijlen.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus,
doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen
en schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.

S.J. Bouma, dubbel woonhuis, Hondsruglaan 17/19

Santa Maria de Eunate, bij
Puente la Reina

Op weg naar Jacobus
Pelgrims, heiligen en heiligdommen langs de
weg naar Santiago de Compostela

woensdag I I en 18 april 2001
19.30 - 21.30 uur
ƒ 30,00 / ƒ 15,00 per keer spreker
drs Minette Albers plaats Blauwe
Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

‘Wie naar de apostel Jacobus op
bedevaart gaat, zal dit doen met
grote godsvrucht en zachtmoedigheid. Hij zal geen kwaad spreken of kwaad doen. Evenmin zal
hij onderweg handel drijven of
gokken. Als hij kan, zal hij ’s morgens vroeg vertrekken en in
gezelschap van anderen de tocht
ondernemen.’
Deze voorschriften en goede
raad gaf koning Alfonso X van Castilla, genaamd ‘el
Sabio’ (de Wijze), mee aan pelgrims die vanaf de
negende eeuw naar Santiago de Compostela in Spanje reisden, naar het graf van de apostel Jacobus de
Meerdere. Duizenden middeleeuwse pelgrims volgden de bedevaartsroutes door Frankrijk en over de
Pyreneeën naar het zuiden. Zij waren te herkennen
aan hun wijde mantel, hun staf, tas en de Sint Jacobs-

schelp die zij als aandenken op hun mantel of
hoed droegen. Onderweg
bezochten de pelgrims
kapellen, kerken en
kloosters waar relieken
van heiligen werden
bewaard in vaak kostbare
reliekschrijnen. In
gasthuizen konden zij
overnachten. De cursus
neemt u mee op reis naar
Santiago de Compostela.
Onderweg maakt u
kennis met de
middeleeuwse pelgrims,
het pelgrimsleven en tal
van bezienswaardigheden langs de route.
Moderne pelgrims en reizigers kunnen de cursus
gebruiken als voorbereiding op hun tocht naar het
verre Spanje.
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.

Museum Insel Hombroich
zondag 22 april 2001
7.30 - 19.30 uur
ƒ 95,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie, lunch)
begeleider
drs
Carolien ten Bruggencate
instapplaatsen
7.30 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling)
7.45 uur Haren, Motel
8.00 uur Assen, Motel opgave
Athena’s Boekhandel, Oude Kijk
in ’t Jatstraat 42

In het Duitse plaatsje Holzheim, vlakbij Neuss en
Düsseldorf, bevindt zich Museum Insel Hombroich.
Dit museum is in de tweede helft van de jaren tachtig
ontstaan op initiatief van een particuliere verzamelaar
uit Düsseldorf en sindsdien een trekpleister voor
menig kunstliefhebber.
Museum Insel Hombroich onderscheidt zich op tal
van manieren van andere musea.
Zijn naam dankt het aan een
eilandje in de rivier de Erft, waarop
een oud landhuis staat. In het
moerassige parklandschap rondom
deze ‘Rosavilla’ zijn in de loop der
jaren een tiental paviljoens
gebouwd door de architect Erwin
Heerich. De kunstenaar Gotthard
Graubner heeft de uiteenlopende
kunstwerken op een fraaie, maar
ook uitzonderlijke wijze opgesteld.
Tevergeefs zal de bezoeker

zoeken naar verlichting en verklarende bordjes. Hij
wordt niet lastiggevallen met informatie, maar kan zich
ongehinderd laten betoveren door de schoonheid van
objecten uit tal van culturen en tijdperken. Zo omvat de
collectie onder meer bronzen en terracotta beeldjes uit
Perzië, porselein uit China en etsen van Rembrandt.
Uit de twintigste eeuw treffen we er schilderijen aan
van onder andere Paul Cézan- ne, Henri Rousseau,
Francis Picabia, Hans Arp, Kurt Schwitters, Lovis
Corinth en de Nederlander Bart van der Leek. En
verder tekeningen van Gustav Klimt, Constantin
Brancusi en Alberto Giacometti, en door Henri Matisse
ontworpen kostuums voor een ballet van Diaghilev.
Graubner combineerde zijn

eigen schilderijen met duizend jaar oude
Khmersculpturen en dit is exemplarisch voor
zijn inrichtingsconcept. In het algemeen kan
gezegd worden dat er geen onderscheid
gemaakt wordt tussen schilderijen, meubels,
architectuur, glaswerk of beelden. Bovendien
lopen alle tijden door elkaar heen. Met
andere woorden, alles wordt gelijkwaardig
naast elkaar getoond (een inmiddels veel
nagevolgd concept). Dat maakt een
dwaaltocht door Museum Insel Hombroich tot
een onvergetelijke belevenis.
In een van de paviljoens is een restaurant
ondergebracht, waar even gepauzeerd kan
worden. Er staat een buffet klaar met stevige,
Westfaalse kost, waarvan naar believen kan
worden genomen. De kosten van de
lunch zijn bij de entreeprijs
inbegrepen. Stevig schoeisel
sterk aanbevolen.
Carolien ten Bruggencate doceert en schrijft
over moderne kunst. Momenteel is zij verbonden
aan het Instituut voor Kunstgeschiedenis van de
Rijksuniversiteit Groningen.
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Sonsbeek door de jaren heen
woensdag 9 mei 2001
19.30 - 21.30 uur
ƒ 15,00
spreker drs Dini Teunissen plaats
Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,

Op 9 juni 2001 opent in Arnhem de negende Sonsbeektentoonstelling. Ter voorbereiding op de excursie op 17 juni aanstaande (zie p. 27) blikken we terug
op de geschiedenis van deze toonaangevende beeldenexpositie in de open lucht, die teruggaat tot
1949. Is er sprake van een
traditie? En zo ja, waaruit
bestaat die dan?

Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In vogelvlucht passeren:
- de eerste vier parkexpositiesvan 1949, ‘52, ‘55 en ‘58
die historische overzichten
presenteerden van moderne
Europese beeldhouwkunst
(onder anderen werk van
Rodin, Maillol, Moore, Marini
en Gonzalez) rnet als belangrijke aanvulling de Nederlandse eigentijdse sculptuur (van
Couzijn en Visser).

- de tentoonstellingen van 1966 en ‘71 die geen
overzichten rneer vormden, maar alleen modern werk
toonden, veel internationaler van opzet waren
en zelfs ‘buiten de perken’ van het park gingen. Met
werk van onder meer Caro, King, Oldenburg, Snelson en de Land art-projecten van Long en Smithson.
- de exposities van 1986 en ‘93 die gekenschetst
kunnen worden als de hoogst persoonlijke keuzes
van de artistieke directies. Met onder meer werk
van Horn (ook in Sonsbeek 9 aanwezig) en een project van Rudi van de Wint.
Het overzicht van de ontwikkelingen zal laten zien dat de bedoeling
van de eerste tentoonstelling - het
tonen van moderne beeldhouwkunst - overeind is gebleven.
In de beelden zelf en in de
presentatie is nogal wat veranderd.
Wat zal Jan Hoet ervan maken?
Dini Teunissen studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit
Groningen. Zij verrichtte onderzoek naar
de geschiedenis van de Sonsbeektentoonstellingen.

Georgjiri Dokoupil, O MO, 1986

Van Aardzee tot Groene Kathedraal
Landschapskunst in Flevoland
zondag 13 mei 2001
8.30 - 19.00 uur
ƒ 90,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie)
begeleider drs Margriet Oostra
instapplaatsen
8.30 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling) 8.45
uur Haren, Motel
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Lunch inbegrepen

alleen bijzonder door hun aard, maar ook door hun
ontstaansgeschiedenis. Met deze excursie verlaten
we de snelweg en bezoeken het Observatorium
(Robert Morris), de Aardzee (Piet Slegers), de Groene
Kathedraal (Marinus Boezem) en aanverwante projecten in Flevoland. In de bus krijgt u een toelichting
over de kunstwerken en hun context.

Automobilisten die over de A7 naar het westen van
het land of terug rijden, ervaren deze weg vaak als
lang en saai en het jongste Nederlandse polderlandschap als weinig boeiend. Toch duiken er zo nu en dan in het landschap subtiele bakens op. Vanaf de
snelweg is op de Knardijk - de
grens van Oostelijk en Zuidelijk
Flevoland - een verticale ovaal
zichtbaar, een ingetogen beeld van
Rudi van de Wint. Dit kunstwerk
dringt zich niet op, het staat als een
natuurlijk teken in het landschap.
Het lijkt een symbool voor andere
kunst die in het landschap van Flevoland verborgen ligt: zogenaamde
landschapskunst. Deze kunstwerken voegen zich in het landschap en
zijn zo groot dat er een flinke wandeling voor nodig is om het hele
kunstwerk te zien. Ze zijn niet

Margriet Oostra is kunsthistoricus. Zij studeerde in 1989 af
op landschapskunst in Flevoland.

Piet Slegers, De Aardzee, 1982

Het maaiveld van het terrein ligt 60 cm beneden NAP,
er kan dus gesproken worden van een poldergebied.
De naam van de uitbreidingslocatie ‘De Held’ is terug
te voeren op de twee polders waaruit het gebied
vanouds bestaat: de Oude Held en de Nieuwe Held.

Wonen in Groningen III

De Held
zondag 20 mei 2001
13.00 - 15.00 uur
ƒ 15,00
begeleider drs Jaap Ekhart
vertrekpunt hoek Saffierstraat/
Edelsteenlaan
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De gemeente Groningen schat dat de stad in het jaar
2005 zo’n 180.000 inwoners zal tellen. Een en ander
houdt in dat er fiks bijgebouwd moet worden. De Held
is een uitbreidingslocatie van formaat: er moeten maar
liefst 2.800 tot 4.700 woningen komen. Deze woningen
worden gerealiseerd in een 46 hectare groot
wierdenlandschap tegen de wijk Vinkhuizen. In 1995
werden de eerste woningen al gebouwd.

De oudste ontsluiting van het gebied is de Leegeweg,
op oude kaarten aangeduid als ‘de weg naar Friesland’. Twee boerderijen die sinds jaar en dag aan deze
weg staan, zijn in de nieuwbouw opgenomen.
De Held moet tevens het enigszins ingesukkelde
Vinkhuizen gaan revitaliseren. Langs de Siersteenlaan, nu dé toegangspoort van De Held, zijn daarom
diverse nieuwbouwprojecten gerealiseerd: een
brandweerkazerne, een politiebureau en een vensterschool. De Siersteenlaan moet een kloppende ader
van Vinkhuizen worden.
Wat maakt De Held tot ‘De Held’? Past de nieuwbouwwijk in het oude polderlandschap? Kijk, luister en
oordeel zelf tijdens deze fietstocht.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen
over architectuur in de stad Groningen.

De Held

Rebecca Horn,
Venustrechter, 1986

Sonsbeek 9: Locus/Focus
De keuze van Jan Hoet
zondag 17 juni 2001
8.00 - 19.00 uur
ƒ 90,00 (inbegrepen: vervoer per

In 2001 is het de negende keer dat er een internationale sculptuurtentoonstelling zal worden gehouden in
Arnhem. Kunst in Zicht bezoekt deze manifestatie een
week na de opening.

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
8.30 uur Assen, Motel opgave
Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in
’t Jatstraat 42

De expositie dankt haar naam aan het Sonsbeekpark.
Vanaf de eerste keer in 1949 is zij uitgegroeid tot een
gevestigd begrip in de internationale kunstwereld, met
een uitstraling tot ver over de grenzen. Sonsbeek 9
wordt samengesteld door de spraakmakende
Belgische museumdirecteur Jan Hoet. Hij koos voor
het thema Locus/Focus. De mens dreigt door de
globalisering het besef van het specifieke van de
plaats - en daarmee van zijn eigen positie - kwijt te
raken. De wereld is te groot geworden; hij verliest zijn
territorium. Hoet vindt het hoog tijd voor een
herbezinning op begrippen als omgeving en identiteit.
Tijd als middel tot plaatsbepaling in verle- den-hedentoekomst, het specifieke van de plaats als tegenwicht
van de oprukkende globalisering, kunstwerken in
samenhang met de plaats waar ze komen, de
tegenstelling tussen natuur en cultuur, dat zijn zo

wat thema’s voor de komende Sonsbeektentoonstelling. Juist de kunstenaar, die zijn werk in de openbare
ruimte presenteert, kan bewerkstelligen dat wij met
een andere blik onze omgeving gaan bekijken. Hoet
selecteerde circa 40 kunstenaars, waaronder oude
bekenden als Karei Appel, Rebecca Horn en Atelier
van Lieshout. Zij verkenden in de zomer en herfst van
dit jaar reeds de stad en verdiepten zich in haar
karakter. Met Sonsbeek 9 wil Hoet een breed publiek
bereiken; kunst onder de mensen brengen is een van
zijn belangrijkste drijfveren.
Ter voorbereiding op deze excursie houdt Dini
Teunissen een lezing over de geschiedenis van de
Sonsbeektentoonstellingen (zie p. 24).
Carolien ten Bruggencate doceert en schrijft over moderne
kunst. Momenteel is zij verbonden aan het Instituut voor
Kunstgeschiedenis van de Rijksuniversiteit Groningen.

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.

-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.

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.

Voor informatie kunt u zich richten tot Pia Fol- kers, tel
050 - 318 86 51 (dinsdag 10.00-13.00 uur
rechtstreeks/buiten deze uren via het antwoordapparaat; u wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld).

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
Inschrijving

ƒ 40,00 per jaar. U kunt zich opgeven door het
aanmeldingsformulier achter in het boekje in te sturen.

De donateurs van de Stichting Kunst in Zicht hebben
een streepje voor, leder jaar wordt er speciaal voor de
donateurs een lezing of excursie georganiseerd.
Daarnaast ontvangen zij automatisch halfjaarlijks het
programmaboekje met het complete overzicht en
eventuele aanvullende informatie over de activiteiten
van Kunst in Zicht. Voorts krijgen donateurs kortingen
van 10% op de prijzen van lezingen,
stadswandelingen en ééndaagse excursies. Voor
meerdaagse excursies geldt een aparte
kortingsregeling.
Voor minimaal / 25,00 per cursusjaar (I augustus - 31
juli) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht. Voor
(echt)paren geldt een minimumtarief van

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, tel 050 - 318
86 51 (maandag 10.00-13.00 uur rechtstreeks/buiten
deze uren via het antwoordapparaat; u wordt dan zo
spoedig mogelijk teruggebeld).

Inschrijfformulier
Naam Dhr/Mw

Adres

normaal

donateur

jongere

1

Grappige Griekse vazen

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... xf 12,00 ..........................

2

Realisme en impressionisme

...... x ƒ 60,00

...... x ƒ 54,00

...... x ƒ 48,00 ........................

3

Kunsthalle Emden

...... x ƒ 90,00

...... x ƒ 80,00

...... xf 70,00 ..............................................

4
5

Camille Claudel
Istanboel

...... x/ 15,00

...... xf 13,50

...... x ƒ 12,00 ........................

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... xf 12,00 ..........................

6

Illusionisme in de kunst

...... x ƒ 30,00

...... x ƒ 27,00

...... x ƒ 24,00 ...................

Wobbe Alkema

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... xf 12,00 .....................

...... x ƒ 60,00

...... x ƒ 54,00

...... xf 48,00 ..........................

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... x ƒ 12,00 ...................

10 Johan Dijkstra
1 1 Francis Bacon

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... xf 12,00 ..........................

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... x ƒ 12,00 ........................

12 Middeleeuwse middag

...... xf 30,00

...... x ƒ 27,00

...... X ƒ 24,00 ..................

13 Hofjes in de binnenstad
14 Stenen in het Ierse landschap

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... X ƒ 12,00 .......................

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... xf 12,00 ..........................

15 Niki de Saint Phalle

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... xf 12,00 ..........................

16 Hofjes in de Hortusbuurt

...... xf 15,00
...... xf 15,00

...... xf 13,50
...... xf 13,50

...... xf 12,00 ..........................
...... xf 12,00 ...................................... .

...... xf 30,00

...... x ƒ 27,00

...... x ƒ 24,00 ...................

19 Museum Insel Hombroich
20 Sonsbeek door de jaren heen

...... x ƒ 95,00

...... x ƒ 85,00

...... X ƒ 75,00 ...........................................

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... x ƒ 12,00 ........................

21 Landschapskunst in Flevoland
22 De Held

...... x ƒ 90,00

...... x ƒ 80,00

...... x ƒ 70,00 ................... .......................

...... xf 15,00

...... xf 13,50

...... xf 12,00 ..........................

23 Sonsbeek 9: Locus/Focus

...... xf 90,00

...... x ƒ 80,00

7
Postcode en plaats

Telefoon

Bank- of gironummer

• Stuur dit formulier naar
Stichting Kunst in Zicht, Postbus 1181,
9701 BD Groningen
• Maak tegelijkertijd het verschuldigde
bedrag, vermeerderd met ƒ 2,50 admini
stratiekosten, 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.

8
9

Belgische en Nederlandse kunst
Indische buurt

17 ‘Villabuurt’ in Groningen-Zuid
18 Op weg naar Jacobus

totaal

instapplaats

...... x ƒ 70,00 ................... .......................
administratiekosten
ƒ 2,50
Totaal ƒ ....................

Praedinius
GYMNASIUM

Richards
VOOR EXCLUSIEF LIJSTWERK

-

In het hart van Groningen:
een brede opleiding
met klassieke talen
een goede begeleiding
en veel culturele activiteiten
Turfsingel 82 9711 VX Groningen
telefoon 050-312 05 59

KUNSTENAARSBENODIGDHEDEN

Noorderhaven 61

9712 VJ 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 3 I juli.
Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro
toegestuurd.

Ja, ik word donateur
heer/mevrouw
adres
postcode / plaats
Kunst in Zicht
Postbus 1181
9701 BD Groningen

telefoon
datum opgave
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. Een

worden, al naar

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

