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De geest krijgen
Rode draad door het najaarsprogramma van Kunst in Zicht vormt het verschijnsel ‘inspiratie’. Wat
drijft kunstenaars om kunstwerken te maken? Dikwijls laten zij zich bezielen door de schoonheid van
de natuur of door hun eigen fantasie. Altijd worden zij echter ook beïnvloed door wat hun voorgangers hebben gemaakt, of ze nu willen of niet. In sommige gevallen is de inspiratiebron van hun werk
heel duidelijk aan te wijzen, bijvoorbeeld bij Pablo Picasso, die hele series maakte naar beroemde
meesterwerken. De klassieke oudheid werkte eeuwenlang door in de beeldende kunst en de architectuur, en in de 19de eeuw raakten kunstenaars helemaal in de ban van Japan. Er zijn ook steeds
bezielende leermeesters geweest, zoals Ossip Zadkine en Paul
Klee. Over alle genoemde onderwerpen worden in het najaar
lezingen gehouden.
Als beschouwer kun je ook geïnspireerd raken door de schoonheid van kunst. Het Van Dale woordenboek geeft aan dat ‘inspireren’ onder meer betekent ‘de geest gaande maken’. Dat is een
mooie uitleg. Af en toe moet de geest even waaien en waar vind
je een betere uitweg uit de dagelijkse beslommeringen dan tussen prachtige kunstwerken of in fraai vormgegeven architectuur?
Kunst in Zicht biedt ook dit najaar weer de mogelijkheid om uw
zinnen te verzetten. We hopen dat u van onze lezingen en
excursies daadwerkelijk ‘de geest krijgt’.
Carolien ten Bruggencate
Anna Keiler
juni 2003

Keith Edmier, Victoria Regio (First
night bloom), 1998

Akzo Nobel Art Foundation Kröller Müller Museum
vrijdag 19 september
10.00 - 20.00 uur
€ 40,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, begeleiding, documentatie en lunch)
begeleider
drs Carolien ten Bruggencate
instapplaatsen
10.00 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling)
10.15 uur Haren, Motel opgave
Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ‘t
Jatstraat 42

Uitgangspunt voor de kunstverzameling van Akzo Nobel
is het idee geweest dat het
bedrijf en de kunst moeten
functioneren als communicerende vaten. De Akzo Nobel
Art Foundation kiest voor hedendaagse kunst van
internationale kwaliteit, in uiteenlopende disciplines. De
aanwezigheid van de collectie in het bedrijf wordt als
een inspirerende factor beschouwd, die het
welbevinden en de creativiteit van de werknemers kan
bevorderen, bindend kan werken en een moment van
reflectie kan bieden.
In de verzameling zijn werken opgenomen van onder
meer de volgende kunstenaars: JCJ Vanderheyden,
Eugène Brands, Stephan Balkenhol, Marijke van Warmerdam, Robert Zandvliet en Henk Visch. De Art
Foundation verstrekt ook met zekere regelmaat
opdrachten aan kunstenaars, zoals aan Maria Roosen,
die een grote installatie maakte voor het laboratorium
van Organon in Oss.

Voorafgaand aan de bezichtiging van de bedrijfscollectie van
Akzo Nobel in Arnhem (pas om
16.00 uur) brengen we een
bezoek aan het Kröller Müller
Museum in Otterlo. Daar is nog
de tentoonstelling te zien
‘Vincent & Helene’, die ter
gelegenheid van het 150- jarig
bestaan van het museum wordt
gehouden. Helene KröllerMüller (1869 - 1939),
oprichtster van het Kröller-Müller Museum, verzamelde tussen 1908 en 1929 een kleine 300 werken
van Vincent van Gogh: bijna 200 tekeningen en 87
schilderijen. De tentoonstelling ‘Vincent & Helene’
gaat in op de passie die zij had voor het werk van
deze kunstenaar.
Door alle schilderijen op volgorde van aankoop te
hangen wordt duidelijk op welke manier Helene
Kröller-Müller verzamelde. Behalve deze expositie
zijn natuurlijk ook de beeldentuin en het park de
moeite waard.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistoricus. Zij werkt
momenteel als onderzoeksmedewerker op het Instituut voor
Kunst- en architectuurgeschiedenis in Groningen.

Hofjes in de binnenstad van Groningen
zondag 28 september
14.00 - 16.00 uur
€ 7,50
begeleider
drs Egbert van der Werff
vertrekpunt Martinitoren
opgave Athena’s
Boekhandel, Oude

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

Kijk in
’t Jatstraat 42

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

Hans Holbein, Portret van Edward,
Prins van Wales, circa 1538

len? De portretten van rijke
Zwitserse burgers, gerenommeerde geleerden (Erasmus,
Melanchton, etc.), de Engelse
koning Hendrik VIII, zijn
huwelijkskandidaten en menig
trotse hoveling en handelaar
tonen ons mensen van vlees en
bloed.

Hans Holbein de Jongere
1497/98-1543
woensdag I oktober 2003 19.3020.30 uur
€ 7,50
spreker drs Epco Runia
plaats Blauwe Zaal, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Kunst in Zicht opent de reeks
lezingen dit najaar met een
lezing over de Duitse schilder
Hans Holbein de Jongere.
Aanleiding hiertoe vormt de
grote tentoonstelling die van
16 augustus tot en met 15
november te zien is in het
Mauritshuis te Den Haag. De
heer Runia, conservator Presentatie van dat museum,
verzorgt een inleiding op leven en werk van deze
fenomenale portretschilder.
Wat maakt het werk van Hans Holbein (1497/981543) zo bijzonder? Waarom intrigeren zijn portretten
zo veel mensen? Is het de ongelooflijke verfijnde
techniek en het prachtige kleurgebruik waarmee hij
zijn modellen tot leven weet te wekken? Of is het de
gave om in zijn werk de karakters van de geportretteerden genadeloos op papier en paneel te onthul-

De lezing leidt ons langs hoogtepunten uit het werk van deze
kunstenaar, die in Augs- burg
werd geboren. Tijdens zijn
leven was hij al vermaard en hij
werkte de laatste jaren van zijn
leven als hofschilder in
dienst van de Engelse koning. Het Mauritshuis bezit
als enige museum in Nederland schilderijen van deze
meester. Zij zijn tijdens deze tentoonstelling te zien
samen met circa 43 andere schilderijen en tekeningen.
Epco Runia studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is momenteel conservator Presentatie
in het Koninklijk Kabinet van Schilderijen Mauritshuis in Den
Haag.

Woon- en werkadres van Hendrik
de Vries, Korreweg 114

Huizen van Ploegleden
zondag 21 september
14.00 - 16.00 uur
€ 7,50
begeleider drsjaap Ekhart
vertrekpunt Pelsterstraat 31
(Wibra)
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Hendrik Nicolaas Werkman
woonde en werkte een fiks
aantal jaren in de Pelsterstraat (in de huidige Wibra).
Nummer 3 IA gebruikte hij
als woonhuis, 31 en 32 als
werkplaats. Een ingemetselde gevelsteen herinnert aan
het feit dat Werkman er
ooit verbleef. Op de steen
staat‘HNC/JC/I9I2’, wat
verwijst naar Hendrik Nicolaas Werkman en Jansje
Cremer (Jansje Cremer was
Werkmans eerste vrouw). Voordat hij zijn huis in de
Grachtstraat betrok, woonde schilder, architect en
tekstschrijver Job Hansen in de Hardewikerstraat.
Direct naast zijn oom die daar een schildersbedrijf
runde. De firmanaam ‘B. Hansen Schilder’, pontificaal aangebracht op de voorgevel, is vandaag de dag
nog steeds zichtbaar. Schilder, tekenaar en dichter
Hendrik de Vries bewoonde van 1928 tot 1946 Kor-

reweg I 14. Een klein
kamertje boven de voordeur was zijn schrijfvertrek. Over dit kamertje
schreef Jan van der Vegt:
‘Hier waren de wanden en
gordijnen geheel zwart en
was de lamp omwikkeld
met rood of oranje papier.
In deze spookachtige
omgeving liet Hendrik de
Vries zijn gedichten in zich
opkomen.’
Hoewel veel Ploegkunstenaars zich bezighielden
met het Groningse platteland, woonden ze bijna
allemaal in de stad Groningen. De fietstocht voert
langs zo’n vijftien huizen. We rijden onder anderen
door de binnenstad, de Korrewegwijk, de Oranjebuurt en de Oosterparkwijk.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.

De lezing wordt georganiseerd in aansluiting op het
concert van het Nederlands Kamerkoor. Daarin
worden werken ten gehore gebracht die als postuum
eerbetoon aan grote componisten en andere
belangwekkende personen zijn geschreven (op
woensdag 15 oktober, zie Agenda van de Oosterpoort).

Pablo Picasso en het
‘artistiek kannibalisme’
dinsdag 7 oktober
19.30- 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs Johan Holtrop
plaats Blauwe Zaal, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Voor vrijwel elke kunstenaar is het werk van andere
kunstenaars, zowel uit het heden als uit het verleden,
Johan Holtrop is opgeleid als beeldend kunstenaar en
een belangrijke bron van inspiratie. Dit geldt in het
kunsthistoricus en is werkzaam als publicist, docent en tenbijzonder voor een der grootste kunstenaars van de
toonstellingsmaker.
20ste eeuw: Pablo Picasso. Picasso dankt vermoedelijk
zijn grootste bekendheid aan zijn voortrekkersrol bij het
kubisme. Dit betekende echter niet dat hij zich verre
hield van de traditie. Integendeel, Picasso identificeerde
zich met grote schilders uit het verleden zoals Manet en
Vélasquez. Van Las Meninas van Vélasquez en
Déjeuner sur l’herbe van Manet schilderde Picasso zelfs
tientallen versies. Ook kunstenaars en nieuwe
stromingen van zijn eigen tijd waren voortdurend object
van zijn zoekende blik.
In deze lezing wordt de aandacht gefocust op Picasso’s ‘artistieke kannibalisme’. Deze creatieve toeeigening leidde nimmer tot slaafse kopieën, maar gaf
juist op vitale wijze gestalte aan zijn geloof dat nieuwe
kunst voortkomt uit de kunst zelf.
Pablo Picasso, Las Meninas, 1957

weer gaan stromen in leven en kunst. Iets van binnen
en buiten onszelf manifesteert zich, zodat we ons als
kijkers voelen opgenomen in dat proces van communicatie.

De magie van het alledaagse
Arte Povera 1968-1985

Corma Pol is kunsthistorica. Ze is de auteur van een studie

Rond 1968, wanneer vanuit Parijs het Mei-protest
19.30- 21.30 uur
over Europa golft, komt in Italië de beweging Arte
€ 7,50
Povera op. De deelnemende kunstenaars verzetten
spreker dr Corma Pol
zich tegen de Amerikaanse invloed op maatschappeplaats Blauwe Zaal, De Ooster- poort, lijk en artistiek gebied, die zich richt
op intellect en consumeren. Zij ontTrompsingel 27 opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42 wikkelen een nieuwe attitude in de
kunst door zich open te stellen voor
het zintuiglijke en procesmatige in
natuur en cultuur. Eenvoudig materiaal, zoals takjes, stenen, of industrieel glas, wordt door hen tot betekenisvolle beelden samengevoegd.
De sculpturen en installaties doen
een beroep op de beschouwer om
ze te beleven - meer dan ze analytisch te benaderen - zodat er tussen
hem of haar en het werk een verbinding kan ontstaan. Wanneer die
tot stand komt, wordt zo’n ontmoeting een ‘gebeurtenis’: het kan

(1998). In 1985 was zij medeoprichter van Kunst in Zicht. Tot

donderdag 9 oktober

over het werk en de positie van Indonesische schilderessen
voor kort verbonden aan de Academie Minerva in Groningen,
heeft zij nu in die stad een praktijk voor Intuïtieve Counseling.

Mor/o Merz, Iglo Nero, 1967-79

gedaan in de architectuur. Gevolg:
gebouwen krijgen andere verschijningsvormen.

Van bak- tot betonsteen
Bouwmaterialen in de Groninger binnenstad
zondag 5 oktober
14.00 - 16.00 uur
€ 7,50
begeleider
drs Jaap Ekhart
vertrekpunt USVAgebouw,
Munnekeholm 10
opgave Athena’s
Boekhandel, Oude
Kijk in ‘t Jatstraat 42

USVA-gebouw
(voorheen
kantoorgebouw Groninger Bank), 1917-1919

Eeuwen achtereen werden in
Nederland dezelfde bouwmaterialen
gebruikt. Baksteen en hout voor het
eenvoudige werk, allerlei soorten
natuursteen voor chiquere vormen
van architectuur. Tussen 1870 en
1900 vond een ware revolutie plaats
in de bouwwereld. Diverse moderne
materialen, zo als giet- en
smeedijzer, glas, gewapend beton
en staal, veranderden het aanzien
van bouwwerken. Andere tijden,
andere bouwmaterialen? Ja zeker,
want de techniek schrijdt voort! Aan
het eind van de 20ste eeuw heeft er
weer vernieuwing plaatsgevonden.
Gegalvaniseerd ijzer, betonsteen,
nieuwe soorten staal, tentdoek en
dunbet specie hebben hun intrede
gedaan in de architectuur. Gevolg:
gebou-

Er zijn echter ook materialen die de tijd
hebben doorstaan, en zowel lang geleden
als vandaag de dag worden gebruikt. De
beroemde Groninger baksteen
bijvoorbeeld is nog steeds populair,
gewoonweg omdat de steen goed is:
buitengewoon hard en geen groeven.
Vocht maakt geen kans en vuil kan zich
moeilijk vasthechten. Bovendien is het
een steen die mooi van kleur is.
Wilt u meer weten over het verschil tussen
giet- en smeedijzer? Over verblend- steen
en zandsteen? Doe dan mee aan deze
wandeling, die voert langs oude en
nieuwe gebouwen in de binnenstad van
Groningen. Zowel oude als
(hyper)moderne bouwmaterialen zullen
onder de loep worden genomen.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunsten architectuurgeschiedenis aan diverse
instellingen en schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.

Erwin Olaf, fotograaf van het onverwachte
woensdag 22 oktober
19.30- 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs Ellen van der Vecht
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Het Groninger Museum toont deze herfst vijfentwintig
jaar fotografie van Erwin Olaf (1959). Zijn foto’s, vaak
in serie gemaakt, roepen heftige reacties op bij

het publiek door hun extravagante en onverwachte
karakter. Hij portretteerde klassieke naakten, maar
werd vooral bekend door zijn foto’s van zwaarlijvi- gen
en dwergen. Voor zijn serie Chessmen (1987- 88),
waarin de gezichten van de naakten schuilgaan achter
maskers, kappen en helmen, ontving hij in Keulen de
prijs voor jonge Europese fotografen. Hierna volgden
series als Blacks (1990) en Mature (1999). Hierin lijkt
Erwin Olaf te spelen met de heersende clichés rond
schoonheidsbeleving door modellen te kiezen die niet
aan het gangbare schoonheidsideaal voldoen, of de
enscenering zo te veranderen dat dit ideaal pijnlijk
verstoord wordt. Werk van Olaf verschijnt ook
regelmatig in Nederlandse tijdschriften als de Haagse
Post en Nieuwe Revue.
Behalve de series is er op de expositie ook commercieel werk, journalistieke fotografie en videowerk van
Olaf te zien. In de lezing, die u kunt beschouwen als
een voorbereiding op de tentoonstelling, krijgt u een
beeld van het werk van Erwin Olaf.
Ellen van der Vecht is kunsthistorica. Zij werkt tijdelijk voor
het Liturgisch Instituut van de Rijksuniversiteit Groningen en
doceert bij diverse instellingen.
Erwin Olaf, Cleo

A//’ anti ca I
Het voorbeeld van de klassieken in de beeldende kunst
donderdag 23, 30 oktober, 6
november
10.00- 12.00 uur
€ 22,50 / € 7,50 per keer spreker
drs Saskia Goddijn plaats Blauwe
Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Door de eeuwen heen heeft het
klassieke erfgoed sterk tot de
verbeelding gesproken. Tot op de
dag van vandaag zijn maatschappelijke structuren en dagelijkse gewoonten voor een groot
deel te herleiden tot de klassieke
oudheid. Hoe het zit met de
invloed op de beeldende kunst
onderzoeken we in een drietal
lezingen.
Hoewel de nalatenschap van de
antieken in de Middeleeuwen
zeker niet verloren was gegaan,
vonden de klassieke idealen en
vormen pas weer een vruchtbare
voedingsbodem in de RenaisDe Medici Venus, Iste eeuw
v. Chr., Florence

sance. De gedachte van een ‘wedergeboorte’ werd in het 15deeeuwse Italië verspreid door de humanisten. Kunstenaars als
Brunelleschi, Donatello, Ghiberti en Masaccio traden in de voetsporen van hun collega’s uit de oudheid.
De kunst der antieken bleef ook in de eeuwen daarna een
belangrijke inspiratiebron. Kunstenaars wilden de ‘ware stijl’
terugvinden, klassieke
vormen nieuw leven
inblazen en de in hun
ogen hoge morele
kwaliteiten van hun
voorgangers evenaren. In de cursus zal
de nadruk liggen op
de schilderkunst en
beeldhouwkunst uit
de 15de tot en met
de 17de eeuw.
Saskia Goddijn is
kunsthistorica, geeft lessen aan diverse instellingen en begeleidt culturele reizen. Zij woonde
enige tijd in Rome.

Masaccio, Verdrijving uit het
paradijs, circa 1427

Johan Barthold Jongkind,
een Nederlandse impressionist
dinsdag 28 oktober
19.30- 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs Miranda van Gelderen
plaats Blauwe Zaal, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel, Oude
Kijk in ‘t Jatstraat 42

Het Gemeentemuseum Den Haag organiseert in
samenwerking met musea in Keulen en Parijs een
overzichtstentoonstelling van het
werk van Johan Barthold
Jongkind (1819-1891). Deze
Nederlandse kunstenaar kan
beschouwd worden als een
wegbereider van het impressionisme.
Jongkind kreeg zijn opleiding in
Den Haag, in de periode van de
bloei van de Nederlandse
romantiek. Met een studiebeurs
van het Koninklijk Huis begaf
Jongkind zich naar Frankrijk. In
Parijs werd hij opgenomen in een
kring van kunstenaars die
voorstanders waren van het
schilderen naar de vrije natuur schilders die wij nu aanduiden

als de School van Barbizon. Jongkind maakte zich net
als zij los van de romantiek en streefde naar een
realistische weergave van het landschap.
Hij werkte aan de Franse kust bij Honfleur en Le
Havre, waar hij contacten onderhield met de schilder Boudin en de jonge Monet. Intussen raakte Jongkind betrokken in de stormachtige ontwikkelingen in
de moderne kunst van zijn dagen. Hij schilderde
behalve de Franse kust ook Parijse stadsgezichten en
rivierlandschappen in de omgeving van Parijs.
Soms keerde Jongkind voor
korte tijd naar Nederland
terug; dan schilderde hij de
haven van Rotterdam of de
omgeving van Klaaswaal.
Vooral zijn nachtelijke
havengezichten van Dordrecht en Antwerpen vonden
gretig aftrek bij Franse
kunstverzamelaars. Het is nu
tijd voor een herwaardering
van het oeuvre van Jongkind.
Miranda van Gelderen studeerde
kunstgeschiedenis aan de
Rijksuniversiteit Groningen. Zij is
als docent kunst- en architectuurgeschiedenis verbonden

Johan Barthold Jongkind, Zelfportret,
1854 en 1860, aquarel, Louvre

aan diverse instellingen.

Italiaanse middag
zaterdag I november
14.00- 18.30 uur
€ 17,50 (inclusief koffie, thee en
antipasto)
plaats (let op: anders dan
gebruikelijk) Menno-zaal,

Italië is de bakermat van de West-Europese cultuur.
Een middag met lezingen over ‘capita selecta’ uit de
Italiaanse kunst en architectuur is daarom een ‘must’
voor iedere kunstliefhebber, en voor deelnemers aan
de excursie naar Europalia.ltalia onontbeerlijk (zie p.
19 en 20, en www.europalia.be).

Doopsgezinde kerk, Oude
Boteringestraat opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ‘t
Jatstraat 42

Morandi en het stilleven in Italië (1914-1962), door
Carolien ten Bruggencate (RUG)
De Italiaanse schilder Giorgio Morandi (1890-1964)
maakte van het stilleven de sleutel tot de interpretatie
van de werkelijkheid rondom hem. De schilderijen
getuigen van zijn nooit aflatende verwachting, van zijn
zoektocht naar de perfecte compositie, van zijn
streven, om met enkele trekken en met gedempte
kleuren naar de essentie te gaan. Zijn gedachtegang
wordt geconfronteerd met die van andere kunstenaars
zoals De Chirico, Carra, De Pisis en Severini.
Venus ontsluierd, door Jan de Jong (RUG)
De Venus van Urbino van Titiaan (1538) is een
emblematisch schilderij voor zijn plaats en tijd. Het
meesterwerk uit de Galleria degli Uffizi in Firenze

vormt in deze lezing uitgangspunt voor een onderzoek
naar het thema en de iconografie van de Venus. Wat
was de historische context van dit schilderij? Stilgestaan
wordt bij de evolutie van het mythologische onderwerp,
de interpretatie van de erotiek tijdens de Renaissance en
bij de symbolische lading van details uit dit werk en
andere werken.
Futurisme (1909-1919), door Miranda van Gelderen Kort
voor de Eerste Wereldoorlog bezielde de jonge dichter
Marinetti met zijn futuristische manifesten een hele
generatie Italiaanse kunstenaars, waaronder Gia- como
Balla, Carlo Carra, Luigi Russolo en Umberto Boccioni.
De slogans van Marinetti verheerlijkten de machine, de
beweging, de energie en de vrijheid, en ontlokten zo
onstuimige, gefragmenteerde en vooruitstrevende
artistieke expressies. ‘Alle versleten thema’s moeten
plaats maken voor de expressie van ons bruisende leven
van koorts en snelheid’.
Hedendaagse Italiaanse architectuur, door Geert Pruiksma (Museum De Buitenplaats)
In deze lezing gaan we in op hedendaagse Italiaanse
architectuur, in Groningen te vinden in het Waagstraatcomplex, het Groninger Museum en de Openbare
Bibliotheek. Er zijn overeenkomsten tussen de Italiaanse
architectuur van vandaag en die van de jaren ’30 en ’50.
We gaan op zoek naar de gemeenschappelijke
gedrevenheid, originaliteit en fascinatie van de avantgardistische architecten.

en open en dynamische vormen wisselden elkaar af.
Thema’s uit mythologie, bijbel, muziek en dichtkunst
keerden steeds terug.

Chéz Zadkine
Ossip Zadkine en zijn Nederlandse leerlingen
dinsdag
4 november
19.30- 21.30 uur €
7,50
spreker
drs Dini Teunissen
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort,
Trompsingel 27

Van 13 september 2003 tot en met
I I januari 2004 is in het Singer
Museum te Laren een grote tentoonstelling te zien over het werk van
Ossip Zadkine en zijn Nederlandse
leerlingen. Kunst in Zicht wil u graag
met deze lezing inhoudelijk
voorbereiden op een bezoek aan die
expositie.

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

Shinkichi Tajiri,
Krijger

In Nederland is Ossip Zadkine (18901969) vooral bekend geworden door
het Rotterdamse oorlogsmonument
De verwoeste stad, plaatselijk beter
bekend als Jan Gat of Stad zonder
hart, dat in 1953 werd onthuld.
Zadkine, geboren in Rusland, kreeg
zijn opleiding in Londen en Parijs. Hij
werkte bij voorkeur ‘en taille directe’,
waarbij het beeld direct gehakt wordt
uit hout of steen. Massieve, gesloten
volumen

Zadkine was als leermeester populair bij jonge kunstenaars die de vernieuwing zochten. Als één van de
weinigen uit de voorhoede van de moderne beeldhouwers stelde hij zijn Parijse atelier open. Honderden
beginnende kunstenaars kregen les van hem op de
Académie de La Grande Chaumière, waaronder ruim
twintig Nederlanders. Hij had een eigen stijl van
lesgeven en was kritisch over de resultaten.
Vanaf de jaren 20 had hij een bijzondere band met
Nederland door contacten met kunstenaars als
Charley Toorop en Hildo Krop. Zijn bekendheid
groeide hier voornamelijk dankzij enkele invloedrijke
particuliere verzamelaars, die zijn werk kochten en in
musea exposeerden. Aangetrokken door zijn reputatie
gingen veel jonge Nederlandse beeldhouwers naar
Parijs om les van de meester te krijgen, zoals Wessel
Couzijn, Lotti van der Gaag, Hans Ittmann, Pearl
Perlmuter, Willem Reijers, Shinkichi Tajiri en Jan
Wolkers. Hun werk maakt deel uit van de
tentoonstelling.
Dini Teunissen studeerde kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij verrichtte onderzoek naar de
geschiedenis van de Sonsbeektentoonstellingen.

‘Rebecca Horn is op reis’
woensdag 5 november
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker dr Corma Pol
plaats Blauwe Zaal, De
Oosterpoort, Trompsingel 27

In doorzichtige buizen borrelt een rode vloeistof. Het
kwik daalt of stijgt in de Thermomètre d’ amour.
Kobaltblauwe vlinders fladderen en proberen zich los
te maken van de wand. Een pianovleugel die aan het
plafond hangt, klapt met donderend geraas open,
waardoor het hele toetsenbord naar buiten komt.

Bizar, sensueel, soms zelfs agressief: in de loop der
jaren heeft Rebecca Horn (1944) een wereld
gecreëerd vol symbolen. Haar werk geeft geen uitleg. We kunnen het niet ‘vatten’. Wel kan het bij ons
een reeks van associaties te weeg brengen. Dan
roept het gebeurtenissen op uit het eigen leven die
om transformatie vragen. Rebecca Horns kunst wijst
ons daarbij een weg. Over haar eigen leven zegt zij
desgevraagd alleen ‘Rebecca Horn is op reis’.
Corma Pol is kunsthistorica. 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.

opgave Athena’s Boekhandel,

Tot voor kort verbonden aan de Academie
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Minerva in Groningen, heeft zij nu in die
stad een praktijk voor Intuïtieve
Counseling.

Rebecca Horn, Hanenverenmasker, uit de
film Performances II, 1973

Jannes de Vries,
Huizinge

Vier kunstenaars van De Ploeg:

schilderde in een
expressief
impressionistische stijl. Zijn
vrouw Alida Pott
(1888-1931)
maakte gevoelige, fijn-gestileerde tekeningen
en aquarellen,

George Martens, Ekke Kleima, Alida Pott en
Jannes de Vries
woensdag 12 november
19.30- 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs Francis van Dijk
plaats Blauwe Zaal, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

George Martens, Ekke
Kleima, Alida Pott en Jannes de Vries behoorden
weliswaar niet tot de artistieke voorhoede van De Ploeg, maar alle vier hebben
ze in de ontwikkeling van het modernisme in Groningen een rol gespeeld. De hoogtepunten binnen
hun oeuvres kunnen zich meten met het beste wat
De Ploeg in het interbellum heeft voortgebracht. In
een tentoonstelling in het Ploegpaviljoen van het
Groninger Museum worden de belangrijkste werken
van de vier kunstenaars uit de periode 1918-1940
samengebracht. Reden voor Kunst in Zicht om Francis van Dijk te vragen voor een inleiding op deze
expositie.
George Martens (1894-1979) beleefde zijn artistieke
hoogtepunt in de jaren 1926-193 I waarin hij, vooral
geïnspireerd door werk van Altink, stadstaferelen

maar haar oeuvre bleef beperkt van omvang door
haar vroegtijdige dood in 1931. Van Jannes de Vries
(1901 -1986) zijn uit de jaren ’20 alleen olieverfschilderijen op papier bekend, waarin hij impressies van
zijn buitenlandse reizen verwerkte in een ingetogen
expressionisme. In de jaren 30 ontwikkelt hij zich
geleidelijk in de richting van zijn uitbundige landschapsstijl van na de tweede wereldoorlog. Ekke
Kleima (1899-1958) liet zich inspireren door het
werk van Altink en Wiegers. Van hem zullen vooral
landschappen te zien zijn, waarin de kleur een
belangrijke rol speelt.
Francis van Dijk is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd in
19de- en 20ste-eeuwse kunst.

producten. Zo veranderde Whistlers kleurenpalet
dramatisch en werden zijn werken decoratiever.
Monets, Manets en Degas’ werk vertoonden vergelijkbare vernieuwingen.

In de ban van Japan
Japonisme in de 19de eeuw
dinsdag II en 18 november
19.30 - 21.30 uur
€ 15,00 / € 7,50 per keer
spreker drs Liesbeth Grotenhuis
plaats Blauwe Zaal,
De Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Het is circa 1860. Handelsschepen voeren prachtige
exotische voorwerpen uit Japan naar Europa: waaiers, lakwerk, kamerschermen en prenten. En de
westerse kunst zou nooit
meer hetzelfde zijn.
De eerste lezing verhaalt van
de opkomende rage. Elke
society dame moest wel haar
‘salon japonais’ hebben.
Kunstenaars speelden in op
de goede smaak door het
gebruik van authentieke
voorwerpen, de zogeheten
japonaiserie. Alfred Stevens
specialiseerde zich in portretten van dames gestoken in
kimono’s, Whistler zette een
blauw geglazuurde vaas met
een bloesemtak op de
schouw. Maar Japan was
meer dan leverancier van

De tweede lezing laat de kunstenaars van de tweede
golf in het japonisme zien. Kunstenaars herkenden
alles waar zij naar op zoek waren in de Japanse
prent. Van Gogh, op zoek naar de Japanse zon, hoefde niet verder dan Frankrijk te reizen met de Japanse juweeltjes in zijn koffer. Of neem Gauguin die zijn
complete stijl veranderde. In navolging werkten ook
de Nabis-schilders
steeds decoratiever.
Hoe zien de schilderijen
van Cézanne, Toulouse
Lautrec of Breitner eruit
naast originele prenten?
Liesbeth Grotenhuis is
kunsthistorica en werkt als
curator bij de kunstcollectie van de Gasunie. Daarnaast publiceert zij en verzorgt zij lezingen.
James Whistler, centrale
deur in de Peacock Room
1876-77, Freer Gallery,
Washington.

AH’ antica II
Het classicisme als bouwkundige traditie
donderdag
13, 20 en 27 november
10.00- 12.00 uur
€ 22,50 / € 7,50 per keer spreker
drs Jikke van der Spek plaats
Blauwe Zaal, De Oosterpoort,
Trompsingel 27 opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ‘t
Jatstraat 42

Zonder overdrijving kun je stellen dat het classicisme
binnen de architectuurgeschiedenis de meest
invloedrijke traditie vormt. Het vindt zijn oorsprong in
de Griekse en Romeinse bouwkunst uit de oudheid.
Hoewel ook de middeleeuwse bouwmeesters deels
voortborduurden op bestaande vormen, denk
bijvoorbeeld aan het gebruik van zuilen, begint vervolgens de opmars van het classicisme tijdens de
Renaissance. Na bestudering van klassieke monumenten ontstaat een bouwkunst gekenmerkt door de
toepassing van zuilenorden en verfraaid met klassieke
vormen en ornamenten. Sindsdien keren de klassieke
thema’s in talloze variaties terug, zoals het strenge
18de-eeuwse classicisme laat zien, het 19de- eeuwse
neo-classicisme of de klassieke citaten die de 20steeeuwse postmoderne architecten toepassen.
Tijdens deze cursus wordt gevolgd hoe architecten
door de eeuwen heen steeds opnieuw oplossingen
zochten om klassieke bouwvormen op voor die tijd
moderne gebouwen toe te passen.
Jikke van der Spek studeerde kunst- en architectuurgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij publiceert
over kunst en architectuur, en geeft les aan diverse instellingen.

Filippo Brunelleschi, Pazzi-kapel, Florence, circa 1440

Brussel: Europalia.ltalia
vertrek vrijdag 14 november
18.00 uur Groningen, Hoofdstation
NS
18.15 uur Haren, Motel terugkeer
zondag 16 november 21.00 uur
Groningen, kosten € 225,00
(inclusief vervoer per luxe touringcar,
2 overnachtingen met ontbijt,
kunsthistorische begeleiding,
entrees; exclusief
annulerings-, reis- en bagageverzekering, maaltijden)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651

Het internationaal festival
Europalia, wat afgeleid is
van Europa en Opalia (de
overvloed van de oogst),
richt sinds 1969 de schijnwerpers op de cultuur van
telkens een ander gastland.
Dit jaar staat Italië centraal.
Kunst in Zicht grijpt de
Europalia aan
voor een tweedaags bezoek aan Brussel. Ter voorbereiding wordt op zaterdag I november een middag met korte lezingen over aspecten van de Italiaanse kunst gehouden (zie p. 13). We brengen een
bezoek aan de volgende tentoonstellingen (naar keuze, wijzigingen voorbehouden).
Een bijzondere Renaissance. Het hof van de Este in
Ferrara
In het Paleis voor Schone Kunsten is een grote tentoonstelling ingericht over het hof van de Este in Ferrara. De hertogen zochten naar elegantie, verfijning

en aristocratische uitmuntendheid.
Beroemde meesters als Fouquet, Van
der Weyden, Mantegna, Bellini (Jacopo
en Giovanni), Leonbattista Alberti en
Piero della Francesca werden aangetrokken. Het innoverende en complexe
karakter van de muziek van Jos- quin
des Prés en Frescobaldi werd aangemoedigd. Als eerste Europese stad
kreeg Ferrara van haar vorsten tijdens
de twee eeuwen durende Renaissance
een geometrische schikking.
De tentoonstelling verenigt meer dan
300 gevarieerde werken zoals schilderijen, wandtapijten, wapens en miniaturen. Getoond wordt ook hoe het Mid
deleeuwse Ferrara evolueerde naar een Renaissancestad, die verrassend modern aandoet.
Da Pompei a Roma
In de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis
kunnen we een kijkje nemen in het leven van de
bewoners van Pompeji nog voor de gewelddadige
uitbarsting van de Vesuvius in 79 na Christus. Een
selectie van zowat 700 werken uit Pompeji en de
naburige steden wordt tegen een achtergrond van
fresco’s en virtuele animaties geplaatst. De bezoeker
ontdekt talrijke voorwerpen, bronzen beeldhouw-

werken, juwelen en muntstukken die vroeger in
het bezit waren van vermaarde families en die
nu de musea van Pompeji en Napels voor de
eerste keer zullen verlaten.
De tentoonstelling laat ook zien hoe, vanaf de
Renaissance, kunstenaars en geleerden uit
onze streken de mysterieuze wereld van
Pompeji en het Antieke Rome hebben geprezen en geïnterpreteerd.
Venus ontsluierd. De Venus van Urbino
van Titiaan
De tentoonstelling spitst zich toe op de Venus
van Urbino van Titiaan (1538). Het
meesterwerk uit de Galleria degli Uffizi in
Firenze, wordt uitzonderlijk in bruikleen

Titaan, Venus van Urbino, 1538

gegeven ter gelegenheid van Europalia Italia.
Naar een concept van Umberto Eco, werpt de
tentoonstelling een nieuwe blik op het thema en
de iconografie van de Venus.
II Futurismo (1909-1919)
In Museum van Elsene is een zeventigtal werken uit de eerste, zogenaamde ‘revolutionaire’
periode van het Futurisme (1909-1919) te zien.
Deze selectie uit verschillende Italiaanse en
andere Europese collecties, illustreert het
dynamisme en de vitaliteit die de beweging
kenmerkte bij haar prille begin. Kort voor de
Eerste Wereldoorlog bezielde de jonge dichter
Marinetti met zijn futuristische manifesten een
hele generatie Italiaanse kunstenaars,
waaronder Giacomo Balla, Carlo Carra, Luigi
Russolo en Umberto Boccioni. Zijn slogans
verheerlijkten de machine, de beweging, de
energie en de vrijheid.
La Capella degli Scrovegni. Giotto’s invloed op
de 14de eeuwse kunst in Padua
In het Cultuurcentrum ING brengt de tentoonstelling over de fresco’s van Giotto (ca 1266
- ca 1337) en de beroemde kapel van de
Scrovegni ons in de sfeer van Padua en van de
eerste Italiaanse Renaissance. De bezoe- ' ker
dringt binnen in een volledig gereconstru

eerde kapel, op een schaal van 1:4, en wordt
overweldigd door de fresco’s van de kunstenaar, die in registers verdeeld zijn over de hele
muuroppervlakte. Andere werken van Giotto,
zoals de uitzonderlijke paneelschildering van
de Eeuwige vader en enkele fragmenten van
fresco’s, vormen de kern van de
tentoonstelling. Ze worden omringd door
werken van zijn leerlingen en navolgers.
Futuro/Futurismo. Hedendaagse Italiaanse
architectuur
Espace Architecture laat een selectie van 65
werken van hedendaagse Italiaanse architecten zien. Uitgangspunt van de tentoonstelling
zijn een zevental werken die symbool staan
voor de futuristische avant-garde en de Italiaanse meesters van de jaren ’30 en ’50. In een
originele scenografie van Gae Aulenti gaat de
tentoonstelling via foto’s en maquettes op zoek
naar een gemeenschappelijke gedrevenheid,
originaliteit en fascinatie van de avantgardistische architecten. In open aluminium
boxen wordt op een geografische, logische en
genealogische manier een evolutie geschetst,
die complex en uiteenlopend blijkt te zijn.
Uitgebreide informatie op www.europalia.be

Christiaan Zwanikken,
Writers Block, 2000

Bewegende beelden
dinsdag 25 november
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs Liesbeth Grotenhuis
plaats Blauwe Zaal, De Oosterpoort, Trompsingel 27 opgave
Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in
‘t Jatstraat 42

De lezing kan als inleiding worden
gezien op de gratis toegankelijke
expositie van Christiaan Zwanikken
in het hoofdkantoor van Gasunie op
14 december van 13.00 tot 17.00
uur.

Sculptuur is van huis uit statisch: stil en stilstaand waren
deze traditioneel niet te verenigen met beweging of
geluid. In de moderne kunst
betekent de ongewone combinatie juist een uitdaging
voor de kunstenaar. De futuristen bezongen de beweging
van de massa: Boccioni ving
Gespierde dynamiek in
brons, het schrijden suggererend door welhaast wapperende spierpartijen. Een
volgende stap kon niet uitblijven, de beelden bewegen daadwerkelijk. Al in 1922-1930 maakte Laslo
Moholy-Nagy een Licht-ruimte modulator en vooral
Alexander Calder maakte furore met zijn metalen
constructies, de mobiles (vanaf 1930).

ook temperatuur, geluid
en geur deel uitmaken
van het werk. Ook de
bron loopt uiteen: door
een motor, warme lucht
of blazende wind.
Moderne verworvenheden vinden altijd hun
weg in de beeldende
kunst. Zo vormt techniek
een niet alledaagse
combinatie met kunst.
Toch zijn er heel wat
kunstenaars die
een technische aandrijving gebruiken, ofwel mechanische negentiende-eeuwse technieken ofwel hypermodernste snufjes. Zo reageren de beelden van
Christiaan Zwanikken op omgevingsgeluiden of
beweging.
Liesbeth Grotenhuis is kunsthistorica en werkt als cura-

Staat de beweging zelf centraal, dan is kinetische
kunst de juiste term. Deze kunstenaars streven zelfs
naar een ‘Gesamt’-ervaring als naast visuele prikkels

tor bij de kunstcollectie van de Gasunie. Daarnaast publiceert zij en verzorgt zij lezingen.

grachten verrezen schitterende kathedralen met naar
de hemel gerichte gouden koepels.

300 jaar St. Petersburg, stad en
residentie van de tsaren
woensdag 26 november
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker ir Lika Smirnova
plaats Blauwe Zaal, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

St. Petersburg, de tweede stad van Rusland, behoort
tot de mooiste steden van Europa. Als hoofdstad van
1712 tot 1920 was het de vestigingsplaats van de adel
en de intelligentsia. In opdracht van de tsaren,
adellijke families en rijke kooplieden bouwden
befaamde architecten indrukwekkende paleizen met
fraaie interieurs en beeldenparken met spuitende
fonteinen. ‘Venetië van het Noorden’ wordt St.
Petersburg wel genoemd. Langs de Neva en de vele

Kunst in Zicht is verheugd bij u te kunnen introduceren
Lika Smirnova, met wie wij reeds in het voorjaar een
succesvolle lezing organiseerden in Heerenveen.
Deze ‘ambassadrice van Rusland’ studeerde bouwkunde, architectuur- en kunstgeschiedenis aan de
Technische Universiteit in St. Petersburg en werkte in
Rusland als restauratie-architecte. Zij voert ons mee
langs de belangrijkste bezienswaardigheden, zoals de
Hermitage, het Russisch Museum, de Pet- rus-enPaulus-vesting met haar barokke kathedraal, de
kloosters, kerken en kathedralen, de opera- en
ballettheaters en de concertzalen van de tsaren. De
spreekster beschikt over een grote hoeveelheid uniek
beeldmateriaal, waardoor de toehoorders zich deze
avond werkelijk even wanen in het oude Rusland.
Lika A. Smirnova is geboren in Moermansk en woont
momenteel in Nederland. Zij begeleidt groepen en delegaties,
en organiseert cultuurreizen naar Rusland.

Hermitage, St. Petersburg

Anno Smith 1915-1990
Leven en werk van de Groningse keramist
woensdag 3 december
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs Jaap Ekhart
plaats Blauwe Zaal, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

Enkele jaren na de Tweede Wereldoorlog werd in de
stad Groningen, aan de Westerkade, de voorgevel van
een kaaspakhuis opgesierd met een kleurrijke
afbeelding van Alkmaarse kaasdragers. De voorstel

ling werd gemaakt door de Groningse keramist Anno
Smith (1915-1990). Het werkstuk maakte Smith op
slag bekend in de bouwwereld. Het toeval wilde
namelijk dat in de directe nabijheid van het kaaspakhuis het Bureau voor Wederopbouw was gevestigd.
Architecten en directeuren van woningbouwverenigingen die op weg waren naar het bureau, zagen de
afbeelding van de Alkmaarse kaasdragers en dachten:
‘Zoiets wil ik ook om mijn project mee op te fleuren.’
Vanaf dat moment werd Smith werkelijk bedolven
onder opdrachten. De keramist was in de jaren vijftig
en zestig actief in heel Noord-Nederland. Honderden
gebouwen voorzag hij van gevelversie- ringen.
Veel bouwwerken, gedecoreerd met (bouw)kera- miek
van Smith, zijn in de loop der tijd gerenoveerd,
gesloopt of hebben een andere functie gekregen.
Opvallend is dat in een fiks aantal gevallen bewoners
en omwonenden actie ondernamen om het werk van
Smith te redden. Ze eisten herplaatsing of opslag van
de decoraties. De keramiek mocht hoe dan ook niet
verloren gaan. Smiths werkstukken, grotendeel
gemaakt in de jaren vijftig en zestig van de vorige
eeuw, bekoren vandaag de dag blijkbaar nog steeds.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architec-

Anno Smith,
gevelversiering in de
Grunobuurt

tuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen
over architectuur in de stad Groningen.

de Paul-Klee-Stiftung in Bern. Daarnaast worden 80
schilderijen en werken op papier geplaatst, die tonen
in hoeverre Klee zijn theorie op zijn eigen werk toepaste.

Kunstholle Bremen:

Paul Klee’s pedagogie aan het Bauhaus
zaterdag 13 december
8.00 - 17.00 uur
€ 50,00 (inbegrepen: vervoer per
luxe touringcar, begeleiding, documentatie en lunch)
begeleider medewerker van het
museum
instapplaatsen
8.00 uur Groningen, NS Hoofdstation (bij de fietsenstalling) 8.15
uur Haren, Motel opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ‘t Jatstraat

‘Toen ik begon les te geven, moest ik mij heel precies
bewust worden van wat ik zelf meestal onbewust
deed’, bekende Paul Klee toen hij in 1920 docent werd
aan het Bauhaus in Weimar. In de daaropvolgende
jaren legde hij het grootste deel van zijn kunsttheorie
vast. Hij schreef voor zijn studenten aan het Bauhaus
een soort handboek, waarmee hij de aandacht
opnieuw wilde richten op de materiële (in plaats van de
conventionele) eigenschappen van het schilderen. Het
‘boek’ bevatte talloze nuchtere experimenten, met de
mogelijkheden van traditionele en nieuwe materialen,
met de spanningen tussen lijn, vlak, kleur.

In deze periode zijn in Noord-Duitsland naast deze
nog twee andere exposities gewijd aan Paul Klee: de
Kunsthalle in Hamburg (werken tot 1933) en het
Sprengel Museum in Hannover (late werk).
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Naast zijn dagboekaantekeningen vormt dit Padagogisches Skizzenbuch de belangrijkste bron voor zijn
werk. Het documenteert heel nauwkeurig hoe Paul
Klee zijn leerlingen aanmoedigde om een eigen vormentaal en kleurpalet te ontwikkelen. De tentoonstelling laat een groot aantal van deze theoretischdidactische schetsbladen zien, die afkomstig zijn uit

Paul Klee, De
bosbes, 1921

Van vlees en bloed tot verf op doek
Vrouwenportretten in de 19de eeuw
woensdag 7 januari
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs Liesbeth Grotenhuis
plaats Blauwe Zaal, De Oosterpoort,
Trompsingel 27 opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ‘t Jatstraat
42

De lezing sluit aan bij het concert op
14 januari 2004
(zie Agenda van de Oosterpoort).

Het was ongelijk verdeeld in de negentiende eeuw:
een enkele uitzondering daargelaten stonden mannen met het penseel achter de schildersezel en drapeerden vrouwen zich met een
pauwenwaaier op de divan. Mannen schilderden vrouwen.
En in een tijd dat kuisheid de
moraal was, is er ook een groot
verschil tussen vrouwen van verf
en doek, en die van vlees en
bloed. Het model diende als
muze. Mythische, oosterse of historische vrouwen stonden onkuis
gekleed uitdagend mooi te zijn.
Het model kwam alleen niet
overeen met de werkelijkheid: zo
kon een Victoriaanse dame zich
natuurlijk niet presenteren’ Toch
waren opdrachten voor portretten talrijk.

Hoe portretteerden kunstenaars een dame zonder
plat en vulgair te worden? Welke trucs gebruikten zij
om haar zowel waardig als interessant neer te zetten? We zien in deze lezing een aantal voorname
vrouwenportretten, zoals Repins versie van Barones
Varvara. Haar kostuum verleent haar een extra
cachet, in dit geval als een geleerde vrouw. Dames
konden echter ook vorstelijk worden geportretteerd, in prachtige satijnen avondjaponnen. Of zij
waren gehuld in exotische, oosterse gewaden. Minder officiële opdrachtgevers komen eveneens voorbij, neem de echtgenotes van
kunstenaars als Monet of
Klimt. Gekleed in losse
kleding poseerden zij, maar
zij hoefden niet zo strak aan
de norm te voldoen als hun
aristocratische sexe-genoten.
Liesbeth Grotenhuis is kunsthistorica en werkt als curator bij
de kunstcollectie van de Gasunie.
Daarnaast publiceert zij en
verzorgt zij lezingen.
John Singer Sargent, Almina,
dochter van Asher Wertheimer,
1908

John William Waterhouse,
Nimfen vinden het hoofd van
Orpheus, circa 1900

Mythen vol liefde en muziek
woensdag 14 januari
19.30 - 21.30 uur
€ 7,50
spreker drs Liesbeth Grotenhuis
plaats Blauwe Zaal, De Oosterpoort,
Trompsingel 27 opgave Athena’s
Boekhandel, Oude Kijk in ‘t Jatstraat
42

De verhalen komen in de lezing uitgebreid aan bod, met beeldende
kunst als uitgangspunt. De lezing
sluit aan op het concert van 18 januari (zie Agenda van de Oosterpoort).

Er waren eens verhalen,
lang, lang geleden, waarin de
liefde een favoriet thema
was. Het liep bij de oude
Grieken niet altijd voorspelbaar af. Neem het verhaal
van Psyche, zij was te mooi
voor stervelingen, niemand
durfde haar te benaderen.
Eindelijk was er een kandidaat, maar zij mocht hem
nooit zien. Ze was dol op
hem, maar haar nieuwsgierigheid was te groot. Haar
straf kon zij echter op het
nippertje ontlopen, al was
het alleen al omdat de god Eros en Psyche het ultieme liefdespaar vormden.
Een vergelijkbare missie gold Orpheus en Eurydice:
net gehuwd, liet de laatste het leven na een slangenbeet. Dankzij zijn prachtige muziek mocht Orpheus
zijn echtgenote uit de onderwereld halen, hij mocht

alleen niet naar haar kijken.
Zijn poging mislukte, met
fatale gevolgen.
Muziek speelde wel vaker
een rol. De sater Marsyas
bespeelde bijvoorbeeld heel
aardig de fluit. Zo aardig, dat
hij zichzelf al snel overschatte
en een competitie aanging
met de god Apollo. Deze liet
echter niet met zich spotten
en bedacht een passend strafje: hij vilde Marsyas levend.
Een andere Sater dartelde
rond en bedreef sexy activiteiten. Dat het niet alleen
pret was, bleek toen Pan verliefd werd op een lieflijke nimf genaamd Syrinx. Dat
resulteerde in de pan-fluit.
Liesbeth Grotenhuis is kunsthistorica en werkt als curator bij de kunstcollectie van de Gasunie. Daarnaast publiceert zij en verzorgt zij lezingen.

Finse kunst en cultuur in
de negentiende eeuw
zaterdag 7 februari 16.00-18.00
uur
€ 7,50
spreker Adriaan van der Hoeven
plaats Blauwe Zaal, De
Oosterpoort, Trompsingel 27
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

De lezing maakt deel uit van het
Scandinavisch weekend dat door
de afdeling Klassieke muziek van
de Oosterpoort is georganiseerd op
6, 7 en 8 februari 2004 (zie ook de
Agenda).

In de laatste twee decennia van de negentiende
eeuw komt het Finse kunstleven tot grote bloei. In
de muziek is het Sibelius die internationale erkenning krijgt, maar
ook beeldend kunstenaars uit Finland verwerven zich internationaal aanzien. Tot de bekendste
horen Albert Edelfelt, Akseli Gallen-Kallela en Helene Schjerfbeck.
Opvallend is, dat deze bloeiperiode samenvalt met een tijd van
toenemende politieke druk vanuit
het tsaristische Rusland, waarvan
Finland van 1809 tot 1917 deel
van uitmaakte. Gedurende de
negentiende eeuw hadden de Finnen een grote mate van autonomie gehad, maar daar kwam in
het laatste kwart van die eeuw
een einde aan. Finland moest

gerussificeerd worden, vond de tsaar. De Finnen
verzetten zich hier massaal tegen. De kunstenaars
lieten hun verontwaardiging onder meer blijken door
hun keuze voor nationale onderwerpen, zoals het
epos Kalevala, het Finse landschap en de Finse mens.
De thematiek van de vrouwelijke kunstenaars was
overigens minder nationaal getint. Ondanks deze
aandacht voor het nationale, is een wezenlijk onderdeel van de Gouden Tijd in de Finse kunst juist dat
de kunstenaars zich openstelden voor de internationale stromingen. Ze trokken
naar Europa, Parijs vooral, en
later ook naar Italië. Het is
waarschijnlijk juist deze combinatie van het internationale en
nationale erfgoed die heeft bijgedragen tot de grote bloei.
Adriaan van der Hoeven is universitair docent Fins aan de Rijksuniversiteit Groningen

Albert Edelfelt, De Kaukola-heuvel
bij zonsondergang, 1889

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: in het programmaboekje of
op de website www.kunstinzicht.org 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, leder 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 € 12,50 per jaar (I januari - 31
december) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht.
Voor (echt)paren geldt een minimumtarief van € 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).
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 Keiler, 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).

Normaal

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 €
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.

I Donateursexcursie
2 Stadswandeling Hofjes
3 Hans Holbein
4 Fietstocht Huizen van Ploegleden
5 Picasso
6 Arte Povera
7 Stadswandeling Van bak- tot betonsteen
8 Erwin Olaf
9 AH’ antica I: In de beeldende kunst
10 Johan Barthold Jongkind
I I Italiaanse middag
12 Ossip Zadkine
13 Rebecca Horn
14 Vier kunstenaars van De Ploeg
15 In de ban van Japan
16 AH’ antica II: A/s bouwkundige traditie
17 Brussel: Europalia.ltalia toeslag
eenpersoonskamer:
18 Bewegende beelden
19 300 jaar St. Petersburg
20 Anno Smith
21 Excursie Bremen
22 Vrouwenportretten
23 Mythen vol liefde en muziek
24 Finse kunst en cultuur.

Donateur
....X

.x € 7,50
.x € 7,50
,x € 7,50
.x € 7,50
,.x € 7,50
.x € 7,50
,x € 7,50
,.x €22,50
,.x € 7,50
,.x € 17,50
..x € 15,00
..x € 7,50
..x € 7,50
..x € 15,00
..x €22,50
..x € 225,00
..x € 30,00
..x € 7,50
..x € 7,50
..x € 7,50
..x €50,00
..x € 7,50
..x € 7,50
..x € 7,50

Jongere

Totaal

€ 6,80
€6,80
€ 6,80
€ 6,80
€ 6,80
€6,80
€6,80
€ 20,40
€ 6,80
€ 15,00
€ 13,60
€ 6,80
€ 6,80
€ 13,60
€ 20,40
€ 205,00

....x € 5,00
....x € 5,00
....x € 5,00
....x € 5,00
....x € 5,00
....x €5,00
....x €5,00
....x € 15,00
....x € 5,00
....x € 12,50
....x € 10,00
....x € 5,00
....x € 5,00
....x € 10,00
....x € 15,00
....x € 205,00

€ 6,80

....x € 5,00

€ 6,80
€6,80

...,x € 5,00
....x € 5,00

....X

€ 45,00
€6,80

....x € 40,00
....x € 5,00

....X

€ 6,80

...,x € 5,00

....x € 6,80

....x € 5,00

....X
....X
....X
....X
....X
....X
....X
....X
....X
....X
....X
....X
....X
....X
....X
....X

....X
....X
....X
....X

Instapplaats

€ 40,00

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

Administratiekosten €
Totaal

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

1,50
€

.........

.........

Word nu
donateur

Voor minimaal € 12,50 / (echt)paren € 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 I
januari tot en met 31 december.
Na ontvangst van onderstaande aanmeldingsstrook wordt u een acceptgiro
toegestuurd.
r---------------- ----- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ja, ik word donateur
heer/mevrouw
adres
postcode / plaats
Kunst in Zicht

telefoon

Postbus 1181

datum opgave

9701 BD Groningen

