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STADSWANDELING

Hofjes in de binnenstad van Groningen
zondag 29 september 2002
14.00 - 16.00 uur
f 7,50
begeleider
drs. Egbert van der Werff
vertrekpunt Martinitoren
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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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 pelegrams’. Het
gasthuis werd gewijd aan de heilige Geertruid, patrones van de reizigers. In de loop
der jaren nam het aantal behoeftigen toe
en bood het gasthuis ook blinden, kreupelen, ouden van dagen en zelfs krankzinni-

gen onderdak. Vanaf 1600 is het St. Geertruidsgasthuis net als de meeste Groningse gasthuizen een huis
voor ouderen.
De stadswandeling voert langs een drietal in oorsprong middeleeuwse hofjes in de Groningse binnenstad: het St. Geertruidsgasthuis, het St. Anthonygasthuis en het Heilige Geestgasthuis.
Egbert van der Werff is historicus/mediëvist. Hij publiceert
over middeleeuwse en kerkgeschiedenis van Groningen.

St. Anthonygasthuis, Groningen
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Erwin Olaf, Trudie, 1988

LEZING

De hond in de kunst

‘Going to the Dogs’
woensdag 2 oktober 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Johan Holtrop
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

De wereld van de hond en zijn
speciale band met de mens is
het onderwerp van een grote
dubbeltentoonstelling, die van
29 juni tot en met 27 oktober
is te zien in Haarlem (Teylers
Museum) en Den Haag (Historisch Museum). Johan Holtrop
wijdt in aansluiting daarop bij
Kunst in Zicht een lezing aan
de hond in de beeldende
kunst.
Van alle dieren is de hond de meest favoriete metgezel van de mens. De hond had deze positie te danken aan zijn belang voor de jacht, bewaking en de
(honden)sport, maar vooral vanwege zijn onvoorwaardelijke vriendschap voor de mens. Al in de eerste afbeeldingen die de mens maakte in prehistorische grotten komt de hond voor en daarna is hij
altijd prominent aanwezig geweest in de kunstge-

schiedenis. Veel grote
schilders hielden honden als huisdier en hebben honden opgenomen in hun werk. In de
Franse rococo is er zelfs
een apart genre ontstaan: het hondenportret. Dit aantrekkelijke
thema heeft alle stormen van de moderne
kunst doorstaan: Zo
was er een impressionistische hond, een
expressionistische, een
surrealistische en in feite is er geen moderne
stroming geweest die
de hond heeft overgeslagen. Ook voor de
hedendaagse kunst is de hond interessant gebleven
en dat komt omdat de hond zo’n belangrijke rol
speelt in ons leven.
Johan Holtrop is opgeleid als beeldend kunstenaar en
kunsthistoricus en is werkzaam als publicist, docent en tentoonstellingsmaker.
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D A G C U R S US

Net echt... ?

Vormen van realisme, 1840-2000
donderdag 3, 10, 24 en
31 oktober 2002
10.00 - 12.00 uur
f 30,00 / f 7,50 per keer
sprekers
drs. Carolien ten Bruggencate,
drs. Francis van Dijk
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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De idee dat kunstenaars in staat zijn om
‘net echte’ kunstwerken te maken, heeft
mensen al van oudsher gefascineerd. We
zijn altijd weer onder de indruk van virtuoze stofuitdrukking, gedetailleerde weergave van objecten en lichtinval. Maar hoe
natuurgetrouw zijn die schilderijen en beelden? Welke werkelijkheid geven zij weer, de zichtbare realiteit of een pseudo-werkelijkheid? Bestaat het ‘objectieve oog’ eigenlijk wel? Allemaal vragen die we kunnen stellen wanneer we kijken naar enkele vormen
van ‘realisme’ in de internationale kunst, van het
midden van de 19de eeuw tot heden:
3 oktober:

Introductie; Realisme in de 19de eeuw
(Carolien ten Bruggencate)
10 oktober: Surrealisme (Francis van Dijk)
24 oktober: Magisch realisme (Francis van Dijk)
31 oktober: Pop art en Commodity art
(Carolien ten Bruggencate)

Carel Willink, De jobstijding, 1932

De reeks wordt afgesloten op woensdagavond 6
november met een lezing over Duane Hanson en het
fotorealisme, naar aanleiding van een overzichtstentoonstelling van deze Amerikaanse kunstenaar in de
Kunsthal te Rotterdam (de lezing is niet bij de cursusprijs inbegrepen; zie p. 14).
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is als
onderzoeksmedewerker verbonden aan het Instituut voor
Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversiteit
Groningen.
Francis van Dijk is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in
19de- en 20ste-eeuwse kunst.
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STADSWANDELING

Hofjes in de Hortusbuurt
zondag 6 oktober 2002
15.00 - 17.00 uur
f 7,50
begeleider drs. Minette Albers
vertrekpunt Ossenmarkt
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

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 kunst- en cultuurgeschiedenis
van de Middeleeuwen aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Zij is directeur van Museum Willem van Haaren in Heerenveen.
Remonstrants
Gasthuis
(‘Rozenhof’),
Noorderbinnensingel
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LEZING

Bescherming van cultureel erfgoed:
a never ending story?
Of: wat hebben Unesco, Boeddha’s en al-Qaeda met elkaar gemeen
dinsdag 8 oktober 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker
mr. drs. Jet van Krieken-Pieters
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Jet van Krieken-Pieters studeerde kunstgeschiedenis en rechten
aan de Rijksuniversiteit Groningen.
Na haar afstuderen woonde zij
onder meer in Peshawar van 19931995 en reisde in die tijd door
Afghanistan. Zij is medeoprichtster
van SPACH, the Society for the
Preservation of Afghanistan’s Cultural Heritage. Zij publiceerde
over dit onderwerp en gaf colleges
aan diverse universiteiten in binnen- en buitenland.

Cultuurgoederen zijn kwetsbaar. In het bijzonder in tijden van oorlog en religieuze
twisten vormen zij een gewild doelwit.
Meest recente voorbeelden hiervan zijn de
geboortekerk in Bethlehem en de Boeddha’s van Bamiyan in Afghanistan. Nadat de
Boeddha’s reeds jaren met beschadiging bedreigd
waren, werden zij in maart 2001 definitief verwoest.
De gehele wereld reageerde geschokt. In 1993 werd
de brug van Mostar opgeblazen, die deel uitmaakte
van de Werelderfgoedlijst. Ook deze daad kon niet
verhinderd worden. Ons eigen Rijksmuseum is gedurende de Tweede Wereldoorlog verwoesting en
plundering bespaard gebleven.
De spreekster zal aan de hand van deze voorbeelden
de pogingen schetsen van de internationale gemeenschap en kleine organisaties, om cultureel erfgoed
met wisselend succes te beschermen. Op de situatie

Brihad Boeddha, 5de eeuw, Bamiyan, Afghanistan, voor en
na de vernietiging in maart 2001

in Afghanistan zal dieper in worden gegaan aangezien
Jet van Krieken – Pieters sinds 1993 zeer nauw bij de
bescherming van het Afghaanse culturele erfgoed is
betrokken. Zij zal u tonen hoe interessant en rijk de
cultuur van dit land is. Vervolgens zal zij vertellen
over de problemen waarmee het land op cultureel
gebied te kampen had en heeft. Tenslotte zal zij
ingaan op de plannen die gesmeed worden om het
ooit zo rijke erfgoed weer op te bouwen.
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De VOC, Oosters Porselein en Groningen
dinsdag 22 oktober 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker prof. dr. C.J.A. Jörg
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Van alle handelswaar die de Vereenigde Oost-Indische Compagnie in Nederland aanvoerde, is nog
maar weinig over. De thee is allang opgedronken en
de zijde is vergaan, maar porselein uit China en Japan
is bewaard gebleven. Miljoenen stuks porselein werden in de loop van de 17de en 18de eeuw in Nederland ingevoerd, en hun aanwezigheid in het interieur
was al gauw vanzelfsprekend.
In de 19de eeuw taande de belangstelling - er waren
alternatieven -, maar in Groningen werd nog veel
bewaard. En ook nu nog is het heel gewoon dat bij
mensen thuis oud porselein aan de muur hangt of
een mooi plekje in de porseleinkast heeft. Deze
Groningse belangstelling wordt weerspiegeld in de
collectie van het Groninger Museum, een van de
beste in Nederland.
De spreker geeft in de lezing een overzicht van het
porselein dat door de VOC naar Nederland werd
verscheept. Kraakporselein, Kangxi blauw-wit,
Famille Rose en Chine de Commande zijn termen

Schotel Chinees porselein, Chine de Commande,
ca 1720

die worden toegelicht en in een breder cultuurhistorisch verband worden geplaatst (zie
ook p. 9, 10 en 13).
Prof. dr. C.J.A. Jörg is conservator van het Groninger Museum en hoogleraar aan de Universiteit
te Leiden.
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LEZING

Van Casa Milà tot de Sagrada Família

Antonio Gaudí
woensdag 23 oktober 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Jaap Ekhart
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Van de twee miljoen toeristen

8

die jaarlijks Barcelona bezoeken, komt zo’n 90 procent ook voor Antonio Gaudí. Niet zo vreemd dus
dat de stad maar liefst twaalf miljoen euro heeft
gepompt in ‘Any Gaudí’, het jaar van Gaudí.
Wie de naam Gaudí hoort, denkt vrijwel direct aan
organische vormentaal, aan wellustig kronkelende
gevels én aan mozaïeken van stukgeslagen tegels
(trencadis), hèt handelsmerk van de beroemde Catalaanse architect. Toen Antonio Gaudí (1852-1926)
naar Barcelona trok om architectuur te studeren,
bloeide daar de neoromantiek, de neobarok en de
neogotiek. Het zit allemaal in zijn werk. En hij
voegde er neo-Mudéjar, de Moorse invloed, aan
toe.
Gaudí’s architectuur is een vorm van Art Nouveau
en wordt ook wel Catalaans Modernisme
genoemd. De vader, grootvader en overgrootvaAntonio Gaudí, Casa Milà, 1906 - 1910, detail

der van Gaudí hadden allemaal hetzelfde beroep:
kopersmid. Ook aan moeders kant waren er smeden. Kortom, het was een familie met een ambachtelijke traditie. Deze traditie is zeer duidelijk aanwezig in het werk van de Catalaanse architect. Op werkelijk elk richeltje, elke kromming, balustrade en
deurpost heeft een ambachtsman zitten zweten.
Soms kun je de architectuur beter zien als je een
stapje achteruit doet. Gaudí’s werk wordt er echter
beter op als je er met de neus bovenop staat, want
het zijn de details die zijn architectuur zo bijzonder
maken. Gaudí’s oog voor details, zijn instinct voor
ruimtelijk werking en zijn innovatie op het gebied
van constructies zijn onomstreden. Redenen te over
om eens stil te blijven staan bij deze grote architect.
Jaap Ekhart zal aandacht besteden aan vier bouwwerken van Antoni Gaudí i Cornet: Casa Milà (bijnaam: de steengroeve), Casa Battló (bijnaam: het
knekelhuis), Park Güell en de Sagrada Família. Stuk
voor stuk bouwwerken die in ons collectief geheugen liggen opgeslagen.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.
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Rariteit en pracht dankzij de VOC
en de WIC naar de stad gebracht
zondag 27 oktober 2002
14.00 - 16.00 uur
f 7,50
begeleider drs. Christa Engwerda
vertrekpunt Provinciehuis,
Martinikerkhof
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
(zie ook p. 7, 10 en 13).

De Vereenigde Oost-Indische
Compagnie werd in 1602
gesticht als een soort naamloze
vennootschap, waarin de steden
aandeelhouders waren. Vooral
in Amsterdam heeft deze
onderneming een grote rijkdom
gebracht. Groningen heeft nooit
aan de VOC deelgenomen. Wel
participeerde Groningen in de
West-Indische Compagnie. De
stad heeft daartoe een WIC huis
met pakhuizen en een WIC
werf bezeten, met bijbehorende
instellingen zoals een rasphuis.
De WIC heeft echter nooit zo’n
overvloedige welvaart voortgebracht als de VOC. Toch waren
hier in Groningen tijdens de
17de eeuw mooie en zeldzame

dingen te bewonderen die deels door toedoen van
de VOC en deels door toedoen van de WIC in de
stad terecht waren gekomen. Het bijzondere was
dat iedere Groninger ’s zondags deze verbazingwekkende rariteiten kon bekijken voor slechts een paar
stuiver in de Hortus van Munting.
Nog indrukwekkender waren de prachtige huizen die voormalige VOC gezanten tijdens de 18de eeuw in Groningen
lieten zetten. Ze waren van een tot dan
toe ongekend groot formaat en soms
voorzien van een sensationele decoratie. Deze deftige ‘paleizen’ werden volgestouwd met schatten die uit de Oost
afkomstig waren, maar zij waren slechts
voor genodigden te bezichtigen. Wij
21ste-eeuwers kunnen de kostbaarheden helaas niet meer ter plekke bekijken. Ons resten gelukkig nog wel sporen die we tijdens deze VOC wandeling
gaan traceren.
Christa Engwerda is historicus. Zij doceert
aan diverse culturele instellingen.

Hoofdingang Hof van Idikken aan het Schuitendiep.
Ingebouwde voormalige deurpartij van Ossenmarkt 4
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Nederlandse vestingbouw in Sri Lanka
dinsdag 29 oktober 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker Harry Boerema
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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In de serie 400 jaar VOC gunt deze lezing u een blik
in de vestingbouw die in de 17de en 18de eeuw op
de route van de Nederlandse scheepvaart naar de
Oost, om precies te zijn in Sri Lanka, tot stand
kwam. De geschiedenis van deze vestingbouw begon
in 1502 en eindigde in 1796. De Sri Lankanen spreken met respect over ‘the Dutch period’ en
beschouwen de totstandgekomen steden
uit die tijd als deel van hun eigen cultuur.
Het Central Cultural Fund besteedt veel tijd
en inspanning aan de instandhouding van
het historisch erfgoed in Sri Lanka. Daar
valt nadrukkelijk ook de ontwikkelingsgeschiedenis van de steden uit de koloniale
perioden onder. De stad Galle aan de zuidwestkust is een belangrijke vesting. Deze
nog geheel ommuurde stad komt voor op
de wereld erfgoedlijst en bestaat grotendeels uit bebouwing uit ‘the Dutch period’.
Voor het herstel van deze stad is een plan
ontwikkeld, dat moet leiden tot uitgebreid

herstel en rehabilitatie van de bebouwing binnen de
vestingwerken. In deze lezing worden een aantal
plannen voor Galle nader belicht (zie ook p. 7, 9 en
13).
Harry Boerema studeerde bouwkunde in Groningen. Hij
werkte in de particuliere architectenwereld, gaf leiding aan
tal van restauraties in het noorden van het land en was ruim
25 jaar verbonden aan de Rijksdienst voor de Monumentenzorg. Na zijn vertrek bij de RDMZ kreeg hij het verzoek
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken mee te werken
aan de ontwikkeling en begeleiding van een aantal restauratieprojecten in de vestingstad Galle in Sri Lanka.

Vestingstad Galle, Sri Lanka
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Emancipatie van de fotografie als kunstvorm
woensdag 30 oktober 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker Ewoud Broeksma
plaats Fotogalerie Lichtzone,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 36
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

In de 19de eeuw kwam, onder invloed van de industriële revolutie, de fotografie op. Werd dit ‘tekenen
met licht’ eerst nog als een technisch hulpmiddel bij
het totstandkomen van ‘echte’ kunstwerken beschouwd, langzaam maar
zeker werd de menselijke factor
gezien als beeldbepalend en niet
zozeer de mechaniek waarmee de
foto werd gemaakt. Dat de fotografie
echter nog steeds niet op gelijke
hoogte staat met gearriveerde disciplines als schilderkunst en sculptuur
bewees onlangs nog Hare Majesteit
door geen enkele foto op te nemen
in haar expositie De Voorstelling (Stedelijk Museum).
In deze lezing wordt toegelicht dat er
paralellen zijn aan te wijzen tussen de
ontwikkeling van de schilderkunst
Ewoud Broeksma, Slave of the road, 2002

vanaf de Middeleeuwen tot nu en de fotografie van
1840 tot heden. Tegelijkertijd is er ook een ontwikkeling waarneembaar waarbij het realisme, de eigenlijke kracht en toevoegende waarde van de fotografie, wordt tenietgedaan door (digitale) bewerking.
Wordt fotografie straks fotografiek?
Ewoud Broeksma is fotograaf/kunstenaar, bekend van zijn
bijzondere portretten en medeoprichter van fotogalerie
Lichtzone.
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Venetiaanse schilderkunst
van de Renaissance
donderdag 31 oktober 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker dr. Edward Grasman
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Eeuwenlang is de Venetiaanse schilderkunst van de
Renaissance voor alles beschouwd als een fenomeen
dat slechts bedoeld was om te behagen. Pas in de
loop van de 20ste eeuw werd erop gewezen dat die
schilderkunst vaak juist ook en misschien wel vooral
tot lering was bedoeld. Lette men voorheen vrijwel
uitsluitend op formele aspecten van die schilderkunst, in de vorige eeuw ging men gaandeweg over
tot soms diepgravende interpretaties van de inhoud
van de voorstellingen. Nog voor het einde van de
20ste eeuw keerde men zich echter weer tegen dergelijke interpretaties. In deze lezing zal aan de hand
van het werk van enkele van de voornaamste Venetiaanse schilders van de Renaissance, namelijk Titiaan,
Veronese en Tintoretto, betoogd worden dat de
waarheid, zoals dat hoort, ergens in het midden ligt.
De lezing vormt een voorbereiding op de excursie
naar de tentoonstelling Venezia in Bonn (zie p. 17)

Titiaan, Diana en Actaeon, 1556 - 1559

Edward Grasman studeerde kunstgeschiedenis in Utrecht
en promoveerde in Leiden op een proefschrift over kunstgeschiedschrijving in 18de-eeuws Italië. Hij is momenteel
werkzaam bij de Faculteit der Cultuurwetenschappen van
de Open Universiteit Nederland.
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‘Een schoon Oost-Indisch kleedt’
Kledingstoffen uit Azië, door de VOC naar Amsterdam verscheept (1600-1800)
dinsdag 5 november 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Margaret Breukink
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Drie verstrengelde letters, meer niet: het logo
van de VOC is het oudste bedrijfsmerk ter
wereld. In 1602 werd de Vereenigde OostIndische Compagnie opgericht om handel met
Azië te drijven. Drie letters die een wereld
oproepen van kruidnagel en kaneel, van zijde en sits, van scheurbuik en schipbreuk,
van geweld en gewin. De Nederlandse cultuur veranderde in de periode 1600-1800
ingrijpend. Via karavaanwegen als de ‘zijderoute’ bereikten vanouds al Aziatische
kostbaarheden Europa. Door grote hoeveelheden van die producten in te voeren
zorgde de VOC er echter pas voor dat
de exotische markt democratiseerde.
Allerlei vernieuwingen in Europa werden
mogelijk door deze contacten van West
en Oost. Eet- en drinkgewoonten, kleding en interieur werden voorgoed
gekruid en gekleurd. Men ging zich

anders kleden, in nieuwe kledingstukken als de kimono of ‘Japonsche
rock’. De grootste kledingrevolutie
bracht de Indiase sits, die in ons land
een razendpopulaire kledingstof
werd voor hoeden, rokken, jakken
en japonnen: van dame tot keukenmeid tooide zich ermee. De
streekdracht van Marken en Spakenburg barst tot op de dag van
vandaag van de Indiase motieven
en de gebloemde katoentjes zijn
niet meer uit ons dagelijks leven
weg te denken.
Margaret Breukink-Peeze is
kunsthistoricus en houdt zich
bezig met Oost-West relaties in
textiel. Zij is medeauteur van de
tentoonstellingscatalogus De
kleurrijke wereld van de VOC,
behorende bij de nationale jubileumexpositie 2002.

‘Robe à l’ anglaise’ van sits, collectie Fred van der Laaken
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Snapshots uit het dagelijks leven

Duane Hanson en het fotorealisme
woensdag 6 november 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Francis van Dijk
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Van 14 september tot en met 24 november is
in de Kunsthal te Rotterdam een retrospectief
te zien van de Amerikaanse kunstenaars
Duane Hanson (1925-1995) onder de titel
Echter dan echt. De tentoonstelling omvat 30
installaties van één of meerdere figuren compleet met accessoires. Kunst in Zicht wijdt aan
deze kunstenaar en zijn artistieke context een
lezing.
Met zijn levensechte sculpturen is de Amerikaanse Popart kunstenaar Duane Hanson
(1925-1996) het synoniem geworden voor
hedendaags realisme. Hanson neemt de doorsnee Amerikaan tot onderwerp. De sculpturen begeven zich op de grens van echte kunst en een kunstmatige wereld. De levensgrote figuren lijken op driedimensionale ‘snapshots’ uit het Amerikaanse dagelijks leven: een schoonmaakster, een puzzelend kind,
een zonnebaadster in bikini en een man op een grasmaaimachine. Met zijn beelden geeft Hanson niet
alleen commentaar op de sociale middenklasse, maar

Duane Hanson, Toeristen, 1970

ook op het publiek dat graag anderen bekijkt en
bekritiseert (zie ook cursus ‘Vormen van realisme’,
p. 4).
Francis van Dijk is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in
19de- en 20ste-eeuwse kunst.
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LEZING

De Velden van Van Gogh
dinsdag 12 november 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Francis van Dijk
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Vanaf 19 oktober is in de Kunsthalle te Bremen de
tentoonstelling Das Mohnfeld und der Künstlerstreit te
zien. Hiermee wordt voor het eerst uitsluitend aan
het landschap in Van Goghs werk aandacht besteed.
Naar aanleiding van deze expositie organiseert Kunst
in Zicht een lezing en een excursie (zie p. 24).

De Velden vormen een rode draad door het werk
van Vincent van Gogh. Heel bekend zijn de schilderijen van de zaaier, die hij naar een werk van JeanFrancois Millet maakte. Dit motief is een mooi voorbeeld van Van Goghs fascinatie voor de natuur en de
wisseling van de seizoenen: hij schilderde de zaaier
meerdere malen, telkens in een ander jaargetijde. In
de landschappen benutte Van Gogh vele artistieke
mogelijkheden: van de enorme dieptewerking van
het perspectief tot de accentuering van het vlak van
het doek.
Francis van Dijk is kunsthistoricus. Zij is gespecialiseerd in
19de- en 20ste-eeuwse kunst.

Het schilderij Veld met klaprozen uit de Kunsthalle
Bremen is het uitgangspunt van de expositie
en zal ook in de lezing worden besproken.
Van Gogh schilderde dit doek in de inrichting in Saint-Rémy-de-Provence, waar hij
zich in 1889/90 vrijwillig liet behandelen
nadat hij zijn oor verminkt had. Na circa
vier weken stond men hem toe het terrein
van de inrichting te verlaten. Een van de
eerste schilderijen die daarop ontstonden,
was het Veld met klaprozen. Hier openbaarden zich de overvloed en vrijheid van de
natuur aan de kunstenaar.
Vincent van Gogh, De zaaier (naar Millet), 1889, twee versies
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tiende eeuw wordt dit onderscheid betwijfeld.
Tegenwoordig wordt er in media, mode en museum
over de esthetiek van het bloot gesproken.

LEZING

Het naakt in de 20ste-eeuwse kunst
woensdag 13 november 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Willem Knaap
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Willem Knaap is kunsthistoricus.

Naar aanleiding van een grote
tentoonstelling over het naakt
in de 20ste-eeuwse kunst in de
Kunsthalle in Emden houdt
Kunst in Zicht een lezing over
dit onderwerp, ter voorbereiding op een eventueel bezoek.
Ongeklede figuren speelden
altijd een rol in de kunst van
bijna alle culturen. Met de
Renaissance herrees het naakt
in de kunst als een uitdrukking
van menselijke waarden. Het
naakt werd gezien als een belichaming van morele en esthetische waarden, het blote, ontklede als iets dat bijgedachten
aan schaamte en inbreuk op de
privacy met zich meebracht.
Aan het einde van de negenMax Pechstein, Hängematte I, 1919
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EXCURSIE

Kunsthalle Bonn: Venezia!

Kunst uit Venetiaanse palazzi
Villa Hügel in Essen: Het Vlaamse stilleven
zaterdag 16 en zondag 17
november 2002
vertrek zaterdag 8.00 uur
aankomst zondag 19.00 uur
f 175 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie,
logies/ontbijt)
rondleiders
medewerkers van de musea
instapplaatsen
8.00 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling)
8.15 uur Haren, Motel
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht

De tentoonstelling in Bonn brengt ons naar Venetië:
de mooiste Venetiaanse kunstcollecties uit de 13de
tot de 19de eeuw herleven in al hun glorie, kwaliteit
en oorspronkelijkheid. Topstukken, zoals schilderijen
van Giorgione, Titiaan, Tintoretto, Veronese en
Tiepolo kunnen in Bonn in hun eigen verzamelcontext worden bekeken. In Venetië kan dit maar in
beperkte mate, omdat de verzamelingen uiteen
gehaald zijn en over de hele wereld verspreid
geraakt. Met zo’n 350 werken slaat de tentoonstelling een brug van de middeleeuwse kostbaarheden
uit de schatkamer van de San Marco naar de stoffen,
schilderijen, theaterdecors van de laatste Venetiaanse schilder- en kunstvorst Mariano Fortuny. In het
middelpunt staat de belangrijkste collectie uit de
Venetiaanse Renaissance: kostbare handschriften,
schilderijen - onder meer van Hieronymus Bosch en antieke beelden uit het bezit van de familie Grimani.

Na het bezoek aan de expositie in Bonn gaan we de
volgende dag naar de tentoonstelling Sinn & Sinnlichkeit. Das Flämische Stilleben 1550-1670 in Essen.
Overvloedig gedekte tafels met glanzende tinnen
bekers, teer glas en fluweelzachte vruchten; ze zijn
te bewonderen op de stillevens die in Villa Hügel
worden geëxposeerd. Meer dan honderd prachtige
schilderijen uit vele musea (onder meer het Prado in
Madrid, het Louvre in Parijs, en Duitse verzamelingen in Dresden, Berlijn en München) tonen op
indrukwekkende wijze de veelzijdigheid van het
Vlaamse stilleven. Te zien zijn markt- en keukenstukken, bloemstillevens, banketjes en pronkstillevens,
nu eens met vanitas-symboliek, dan weer met erotische ondertonen. Kunstenaars als Pieter Aertsen,
Frans Snyders en Jan Davidsz de Heem voerden de
stillevenschilderkunst in Vlaanderen tot ongekende
bloei.
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Jan Davidsz de Heem, Pronkstilleven, 1648
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Middeleeuwse miniaturen

Meesterlijke Middeleeuwen
dinsdag 19 november 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Saskia van Bergen
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Vanuit de overvloed aan informatie die we elke dag
te verwerken krijgen, is het onvoorstelbaar dat in de
Middeleeuwen het beeld een bijzondere, zelfs magische kracht had. Geen flitsende webpagina’s of televisiebeelden, maar met veel zorg en geduld uitgewerkte miniaturen waren de dragers van de menselijke cultuur. De tentoonstelling
Meesterlijke Middeleeuwen in het
museum Vander Kelen-Mertens te
Leuven toont ons de adembenemende schoonheid van middeleeuwse miniaturen. Aan de hand van topstukken wordt een overzicht gegeven van wat zich tussen Nederrijn
en Noordzee tussen 800-1475 op
artistiek vlak heeft afgespeeld.
De lezing ‘Meesterlijke Middeleeuwen’ kan als een inleiding op de tentoonstelling worden beschouwd,
maar is tegelijk ook een inwijding in

de miniatuurkunst. De geschiedenis van het verluchte boek zal in vogelvlucht worden behandeld, van
Karel de Grote tot aan Karel de Stoute, van de klassiek geïnspireerde hofkunst van de abdij van Echternach tot aan de commerciële werkplaatsen in het
laat-middeleeuwse Brugge en Gent.
Saskia van Bergen studeerde Kunstgeschiedenis en
Mediëvistiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. Ze is als
AIO verbonden aan de Universiteit van Amsterdam, waar
ze zich bezighoudt met onderzoek naar de commerciële
productie van getijdenboeken in de late Middeleeuwen.
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Chicago, dé architectuurstad van de Verenigde Staten
woensdag 20 november 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs.Jaap Ekhart
plaats Blauwe Zaal, De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Op 8 oktober 1871 trapte de nukkige melkkoe van
Mrs. O’Leary een olielamp om die eerst de schuur,
daarna het huizenblok, de wijk en uiteindelijk de hele
stad in lichterlaaie zette. Chicago veranderde in een
mum van tijd in één grote smeulende puinhoop. De
wederopbouw werd buitengewoon voortvarend ter
hand genomen. Er ontstond een unieke kans voor
ondernemende en avant-gardistische bouwmeesters.
Dragende staalskeletten kwamen in
zwang en er verrezen gebouwen van
tien tot twintig verdiepingen (wolkenkrabbers). De architecten die in deze
periode in Chicago werkten, maakten
naam als de ‘Chicago School’. De meest
geprononceerde vertegenwoordigers
van deze stroming waren Burnham,
Root, Adler én Sullivan, die ooit de volgende woorden uitsprak: ‘Form follows
function.’
F. L. Wright, Fricke House,
Oak Park, Chicago

Architect Frank Lloyd Wright (‘Ik ben een genie’)
begon omstreeks 1900 zijn carrière in Chicago, in de
wijk Oak Park. Hij werd wereldberoemd met zijn
zogeheten prairiehuizen, huizen die hij bij uitstek
geschikt achtte voor het Amerikaanse prairielandschap. Wrights ontwerpen inspireerden onder anderen de architecten van De Stijl.
De Chicago School en F.L. Wright behoren tot de
verleden tijd van Chicago. Wat bleef, is een stedenbouwkundig klimaat dat ruim baan maakt voor
spraakmakende architectonische vernieuwing, tot op
de dag van vandaag. De meest in het oog springende
wolkenkrabbers van Chicago zijn de Sears Tower
(bouwjaar 1974, 443 meter hoog) en het John Hancock Center (bouwjaar 1969). De onwillige melkkoe
van Mrs. O’Leary heeft veel teweeggebracht. Chicago is voor liefhebbers van architectuur een bijna verplicht reisdoel. Maak via de diaprojector een reis
door de ruimte, én door de tijd. Ga mee naar Chicago en aanschouw wat daar allemaal is gebouwd vanaf
1871. Aanschouw opzienbarende bouwwerken van
dé architectuurstad van de Verenigde Staten.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.
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‘Daar zit meer achter’
Technisch onderzoek van kunstwerken
woensdag 27 november 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker drs. Katinka Fennema
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Kennis van materialen en de toepassingen daarvan
spelen bij kunsthistorisch onderzoek een steeds
belangrijker rol. Voor het restaureren van een 16deeeuws altaarstuk of een impressionistisch meesterwerk is die kennis even belangrijk als voor het conserveren van een sculptuur van chocolade.
In deze lezing wordt een overzicht gegeven van de
belangrijkste onderzoeksmethoden en wordt gekeken naar actuele problemen bij het conserveren van
moderne kunst. Infraroodreflectografie om ondertekeningen te kunnen zien, röntgenopnamen, monsteranalyses, de opbouw van verflagen, veranderingsprocessen en dateringstechnieken komen aan
de hand van voorbeelden aan de orde.
Katinka Fennema is kunsthistoricus. Zij studeerde af op
materieeltechnisch onderzoek van de schilderijen van Isaac
Claesz van Swanenburg. Momenteel doceert zij onder
meer aan Academie Minerva en de Rijksuniversiteit
Groningen.
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Technisch onderzoek van schilderijen
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nen als melkweg in het zonnestelsel. De spiraal is
een kosmische vorm, een ordenend principe binnen
materie en geest, die vanwege haar doorgaande lijn
in verband wordt gebracht met eeuwigheid en verlangen naar ‘heelheid’.

LEZING

Over de reis van de ziel

De spiraal
dinsdag 3 december 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker dr. Corma Pol
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42
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Vierhonderdvijftig meter lang en vier meter breed
krult zich Smithsons Spiral Jetty vanuit de oever in
het Great Salt Lake in Utah. Binnen de monumentale
pier van basaltblokken en kalksteen vormen zich
rode algen op de bodem. Aan de buitenkant zetten
zich kristallen en zouten af, in een voortdurend proces van aangroeien en vergaan. Je volgt de
spiraalvorm en nadert de kern steeds dichter. Tegelijkertijd voel je je in de immense
stilte van deze afgelegen plek opgenomen
in ruimte en tijd, en groeit je bewustzijn
van de ontwikkelingsprocessen in jezelf.

Corma Pol is kunsthistoricus. Ze is de auteur van een studie over het werk en de positie van Indonesische schilderessen (1998). In 1985 was zij medeoprichter van Kunst in
Zicht. Tot voor kort verbonden aan Academie Minerva in
Groningen richt zij zich als intuïtief counselor nu op begeleiding van kunstenaars.

De spiraal is een van de meest fundamentele verschijnselen uit de menselijke
geschiedenis, in de kunst is zij een van de
oudste. We komen haar tegen als groeivorm in de natuur, zoals het hart van een
zonnebloem, de kruin op ons hoofd of een
draaikolk in het water. Ze creëert een
‘centrum’ en een ‘geheel’ dat we ook kenRobert Smithson, Spiral Jetty, Great Salt Lake, 1970
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Barnett Newman en galeriehoudster Betty Parsons, 1952

LEZING

Who’s afraid of ...

Barnett Newman
woensdag 4 december 2002
19.30 - 21.30 uur
f 7,50
spreker
drs. Carolien ten Bruggencate
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ’t Jatstraat 42

Van 19 september 2002 tot 5 januari 2003 is in de Tate Modern in
Londen een groot overzicht te zien
van Barnett Newmans oeuvre. Kunst
in Zicht wil aan deze belangrijke
modernist aandacht besteden. Daarbij zal ook gekeken worden naar de
problemen rond de restauratie van
zijn doeken in het Stedelijk Museum
Amsterdam.

Barnett Newman (1905-1970)
was een van de leidende figuren uit de Amerikaanse stroming die later bekend werd als
het Abstract Expressionisme
of de New York School. Deze
stroming veroverde in jaren
50 en 60 de hele wereld.
Newman werd afwisselend
gezien als een voorbeeld van
modernisme, een late romanticus, een voorloper van de
Minimal Art, een existentialist
en een spiritueel kunstenaar geobsedeerd door het
Judaïsme en de Kabbala. Hij was zich scherp bewust
van de tragedies uit zijn eigen tijd, maar was ook een
groot bewonderaar van ‘primitieve’, oude culturen.
Hij zocht naar een manier om de menselijke factor
uit te drukken na de holocaust.
In de jaren 30 schilderde Newman weinig, maar
schreef hij over kunst en politiek. Pas in 1948 brak

hij door met het schilderij Onement I. Vanaf dat
moment concentreerde
hij zich uitsluitend op
het schilderen. Met Onement ontwikkelde Newman een geheel eigen
stijl: kleurvlakken die
doorsneden worden
door verticale banden,
de zogenaamde ‘zips’.
Hoewel hij meende dat
kunst abstract diende te
zijn, geloofde hij ook dat
de inhoud van cruciaal
belang was. Zijn vroege
werken waren abstracte
weergaven van het
scheppingsverhaal, maar na de oorlog weerspiegelden schilderijen wat hij noemde ‘de tragedie van
onze tijd’.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij is als
onderzoeksmedewerker verbonden aan het Instituut voor
Kunst- en Architectuurgeschiedenis van de Rijksuniversiteit
Groningen.
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Bremen: De Velden van Van Gogh
zaterdag 14 december 2002
8.00 - 19.00 uur
f 60,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, toegangsprijzen,
begeleiding, documentatie)
rondleider
medewerker van het museum
instapplaatsen
8.00 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling)
8.15 uur Haren, Motel
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht
24

Vincent van Gogh, Veld met klaprozen,
1889, Kunsthalle Bremen

In de Kunsthalle Bremen is van 19 oktober 2002 tot
en met 26 januari 2003 de tentoonstelling Das Mohnfeld und der Künstlerstreit te zien. De expositie gaat
over Vincent van Goghs landschappen en centraal
staat het schilderij Veld met klaprozen (1889) uit de
Kunsthalle Bremen. Meer dan 50 schilderijen en
tekeningen van de kunstenaar worden getoond,
waaronder in bruikleen afgestane stukken uit het Van

Gogh Museum Amsterdam en het Kröller-Müller
Museum Otterlo.
De Velden vormen een rode draad door het werk
van Vincent van Gogh. Zij tonen dat de grondslag van
zijn denken in de cycli der natuur lag: van de mythische zaaier en bloeiend koren tot de herfstachtige
maaier. Bovenal laten ze de artistieke mogelijkheden
van zijn landschapsopvatting zien: van de enorme
dieptewerking van het perspectief tot de accentuering van het vlak van het doek.
Het schilderij Veld met klaprozen werd in 1911 door
de Kunsthalle Bremen verworven. De aankoop lokte
het Protest Deutscher Künstler uit, een gedrukt pamflet van de kunstenaar Carl Vinnen uit Worpswede.
Daarin keerden de actievoerders zich tegen de introductie van de moderne Franse kunst in de Duitse
musea. De directeur van de Kunsthalle Bremen,
Gustav Pauli, verdedigde daarentegen de aankoop,
ondersteund door bekende kunstenaars als Max Liebermann en Wassily Kandinsky. De strijd die toentertijd heel Duitsland in beroering bracht, wordt in
de expositie aanschouwelijk.
’s Middags is er tijd om op eigen gelegenheid een van
de andere musea in Bremen te bezoeken. Enkele suggesties: Museum Weserburg, Paula Becker-Modersohn Haus, Roselius Haus, Gerhard Marcks Haus.

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 - 318 86 51
rechtstreeks: dinsdag van 10.00 - 13.00 uur

buiten kantooruren: via het antwoordapparaat
Voor betalingswijze zie boven.
-contante betaling (alleen lezingen en wandelingen)
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. Ieder jaar wordt er speciaal
voor de donateurs een activiteit 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
korting op de prijzen van lezingen, stadswandelingen en excursies.
Voor minimaal E 12,50 per jaar (1 januari - 31
december) steunt u de activiteiten van Kunst in

Zicht. Voor (echt)paren geldt een minimumtarief
van E 20,00 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,
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).
Jongerenactie
Op vertoon van een CJP, college- of onderwijskaart
krijgen jongeren 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 vele 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 Keller, 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).
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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

!
Inschrijfformulier
heer/mevr.
straat
postcode en woonplaats
telefoon
bank/gironummer
• Stuur dit formulier naar Stichting
Kunst in Zicht, Postbus 1181,
9701 BD Groningen.
• Maak tegelijkertijd het verschuldigde bedrag vermeerderd met
f 1,50 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 en uw betaling hebben
ontvangen. U krijgt het inschrijfbewijs dan toegestuurd.

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

Normaal
Hofjes in de binnenstad
....x f 7,50
‘Going to the Dogs’. De hond in de kunst ....x f 7,50
Vormen van realisme in de moderne kunst ....x f 30,00
Hofjes in de Hortusbuurt
....x f 7,50
Bescherming van cultureel erfgoed
....x f 7,50
VOC, Oosters Porselein en Groningen
....x f 7,50
Antonio Gaudí
....x f 7,50
Rariteit en pracht
....x f 7,50
Nederlandse vestingbouw in Sri Lanka
....x f 7,50
Emancipatie van de fotografie
....x f 7,50
Venetiaanse schilderkunst
....x f 7,50
Kleurrijke kledingstoffen uit Azië
....x f 7,50
Duane Hanson
....x f 7,50
De Velden van Van Gogh
....x f 7,50
Het naakt in de 20ste-eeuwse kunst
....x f 7,50
Bonn-Essen
....x f 175,00
toeslag éénpersoonskamer
....x f 20,00
Middeleeuwse miniaturen
....x f 7,50
Chicago
....x f 7,50
Technisch onderzoek van kunstwerken
....x f 7,50
Spiraal
....x f 7,50
Barnett Newman
....x f 7,50
Bremen: De Velden van Van Gogh
....x f 60,00

Donateur
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 27,20
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 160,00
....x f 20,00
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 6,80
....x f 55,00

Jongere
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 24,00
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 6,00
....x f 6,00

Totaal Instapplaats
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
.............
............. .............

....x
....x
....x
....x
....x
....x

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

f 6,00
f 6,00
f 6,00
f 6,00
f 6,00
f 55,00

Administratiekosten

f 1,50

Totaal f .............
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.............

Word
nu
donateur

Voor minimaal E 12,50 / (echt)paren E 20,00 per jaar steunt u de veelheid aan
activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht.
Bij uw aanmelding ontvangt u een waardebon voor een lezing naar keuze.
Bovendien krijgt u als donateur korting op lezingen, wandelingen en excursies en
ontvangt u tweemaal per jaar ons programmaboekje. Het donateursjaar loopt van
1 januari tot en met 31 december.
Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro
toegestuurd.
Ja, ik word donateur
heer/mevrouw
adres
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postcode / plaats
Kunst in Zicht

telefoon

Postbus 1181

datum opgave

9701 BD Groningen
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Drukkerij
Volharding
Groningen
Hoendiepskade 12
9718 BE Groningen
telefoon (050) 312 72 23
fax (050) 314 60 71
◆ brochures zoals deze
◆ affiches tot ruim A2
◆ folders
◆ boeken
◆ huisstijlen
◆ periodieken
◆ speciale uitgaven
◆ dtp & grafisch ontwerp
drukkers met hart
voor de kunst
Ewoud Broeksma • Onderwaterfitness-studio – foto
Jozef Israëlsstraat 73 9718 GG Groningen

