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Arne Jacobsen, Kubeflexwoning interieur 1969-1970 Enig gebouwde exemplaar in Museum Trapholt, Denemarken
(zie excursie nr. 19 pag. 24-26)

Niet voor dummies
Thomas Hoving, tot voor kort directeur van een
van de grootste musea ter wereld, het Metropolitan
Museum of Art in New York, schreef een toegankelijk en vermakelijk boek: Kunst voor Dummies.
In de inleiding geeft hij zijn gepeperde mening over
de kunstkenner: hij is snobistisch en praat op een
bekakte manier. ‘Zijn hele houding drukt uit dat
kunst geen zaak is voor de gewone man, maar dat
het hier een verheven onderwerp betreft dat voorbehouden is aan een elite waarvan hij deel uitmaakt.’
Volgens Hoving blijkt de helderheid van de uiteenzetting van zo’n kunstkenner het midden te houden
tussen ‘een tekst in spijkerschrift, een middeleeuws
manuscript en het contract van een louche autoverkoper.’

Kunst in Zicht wil dit soort snobisme en ontoegankelijkheid vermijden. Onze docenten doen hun best
om de belangstelling voor kunst bij zoveel mogelijk
mensen aan te moedigen. Zo staat het in onze doelstelling. Uit onze bezoekersaantallen blijkt dat u onze
poging waardeert en graag samen met ons virtueel
of in het echt meereist in de fascinerende wereld van
de kunst.
Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
januari 2009
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LEZING

John William Waterhouse
Betoverd door vrouwen
woensdag 11 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Carolien ten
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen
4

Victoriaanse schilderkunst mag zich in Nederland de
laatste jaren verheugen in een grote belangstelling.
Overzichtstentoonstellingen van Prerafaëlieten als
Rossetti en Millais vonden plaats, en ook het werk
van de Nederlands-Britse kunstenaar Laurens Alma
Tadema werd aan de vergetelheid ontrukt door een
expositie. Nu is de beurt aan John William Waterhouse (1849-1917) wiens werk te bewonderen is in
het Groninger Museum (tot 3 mei 2009).
De schilderijen en tekeningen van Waterhouse tonen
zijn engagement met eigentijdse onderwerpen, en
met thema’s uit de klassieke oudheid en de middeleeuwen. Klassieke mythes, zoals verteld door
Homerus en Ovidius, en een romantische fascinatie
voor intense vrouwelijke passies, zoals die worden
beschreven in de gedichten van John Keats, Alfred
Tennyson en het werk van William Shakespeare, spelen een belangrijke rol in zijn oeuvre.

Hoewel de werken van Waterhouse door miljoenen
mensen wereldwijd bewonderd worden, weet het
publiek relatief weinig over de man zelf en zijn artistieke productie.
In de lezing zullen de bekendste schilderijen in de
context van zijn gehele carrière worden geplaatst.
We zullen zien dat
Waterhouse tot één van
de belangrijkste vertolkers van klassieke en
romantische tradities
gerekend kan worden.
Ook vragen we ons af
waarom we, anno 2009,
zo betoverd zijn door
de Victoriaanse schilderkunst.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is
gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis van de 19de en
20ste eeuw.

John William Waterhouse,
Narcissus, 1912
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LEZING

Taal in beeld
woensdag 25 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker Grian Wind
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

René Margritte: Ceci n’est pas
une pipe, 1928-1929

Het toepassen van taal in beeld is een belangrijk
thema in de moderne kunst. Veel musea hebben
tentoonstellingen gewijd aan dit onderwerp. In de
moderne kunst worden woorden en letters voor
het eerst als zelfstandig beeldelement gebruikt. In
de eeuwen daarvoor diende de geschreven taal
wel als inspiratiebron, maar maakte geen deel uit
van het beeld. Hooguit als onderschrift of als tekst
op een schild of een zoom van een mantel. Sommige abstract-werkende kunstenaars gaan letters of
schrift-achtige vormen in hun composities gebruiken
die los staan van hun oorspronkelijke betekenis.
Andere maken abstract werk dat nog uitsluitend uit
een spel van woorden of letters bestaat.
Ook conceptuele kunst kan bestaan uit louter woorden. Hierbij speelt de betekenis van de woorden,
veelal filosofisch van aard, juist een cruciale rol. De
kunstenaars van de popart geven met hun merken
uit de reclamewereld de naoorlogse, westerse consumptiemaatschappij weer. De fundamentele schil-

derkunst zoekt naar de essentie van de vorm en naar
de betekenis van het schilderen of het tekenen zelf.
De eenvoudige vormen die in een eindeloze herhaling worden neergezet doen vaak denken aan een
- al dan niet bestaand - handschrift.
Taal als beeldelement is dus niet meer weg te denken uit de hedendaagse kunst. De lezing geeft inzicht
in de verschillende invalshoeken van waaruit kunstenaars ervoor kiezen taal, woorden of letters in hun
werk te gebruiken.
Grian Wind is tekendocent en studeerde museologie.
Voor diverse Nederlandse musea, onder meer Museum
Het Valkhof in Nijmegen, verrichtte zij educatief werk.
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LEZING

Tuindorpen in Nederland
donderdag 26 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker ir. Tjalling Visser
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen
Tuindorp Onnen bij Haren
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De tuinstadgedachte die vanaf het begin van de twintigste eeuw uit Engeland komt overwaaien is een
reactie tegen het ongezonde wonen in de stad waar
men dicht op elkaar woonde, zonder adequate voorzieningen en in woningen van vaak slechte kwaliteit.
Het was de stenograaf Ebenezer Howard die in 1902
een boek publiceerde met als titel Garden Cities of
Tomorrow. In dit boek propageert hij de tuinstadgedachte, als oplossing voor beter en gezonder wonen.
Howard was persoonlijk betrokken bij de bouw van
de eerste twee Engelse tuinsteden Letchworth en
Wellwyn Garden City.
Tuinsteden zoals in Engeland zijn in
Nederland niet van de grond gekomen, wel op de tuinstadgedachte
geïnspireerde gebieden die bij ons
tuindorpen of tuinwijken zijn gaan
heten.
In 1911 wordt in Nederland het eerste Nederlandse tuindorp gesticht
en wel ’t Lansink in Hengelo.

Initiatiefnemers waren de gebroeders Stork die
een wijk wilden bouwen voor hun werknemers bij
de fabriek. De bouw van ’t Lansink begint in 1913.
Andere belangrijke vroege tuindorpen en -wijken in
Nederland zijn: Leeuwarden Hollanderwijk (19141915), Enschede Pathmos (1914-1927), Utrecht
Elinkwijk (1915-1927), Rotterdam Vreewijk (19161926), Eindhoven Philipsdorp (1916-1928), Hilversum Zuid (1916-1919), Almelo De Riet (1917-1923),
Haren Tuindorp Onnen (1919-1925), Den Haag Daal
en Berg (1920-1925), en daarna nog vele andere.
Al deze wijken moeten worden gezien als exponenten van betere huisvesting voor de werkende
klasse op grond van de Woningwet uit 1902. Deze
woongebieden zijn vandaag de dag niet allemaal even
gaaf meer en hebben soms ernstige vormen van
renovatie ondergaan. Sommige gebieden zijn weer
teruggebracht naar de oorspronkelijke kwaliteit.
Een aantal zijn inmiddels aangewezen als beschermd
dorps- of stadsgezicht. In hun oorspronkelijke opzet
tonen ze duidelijke overeenkomsten, maar vooral
in lay-out en de architectonische vormgeving zijn er
interessante verschillen.
Tjalling Visser is stedenbouwkundige en doceert Urban
Design en Geschiedenis van Stedenbouw en Landschap aan
de Academie van Bouwkunst in Groningen.
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LEZING

‘Artists in residence’
woensdag 4 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Bouk Wierda
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

Wat bewoog kunstenaars in het verleden om op reis
te gaan? Welke beweegredenen hebben kunstenaars
nu? En welke invloed hebben deze reizen op hun
werk? Het LWL-Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte in Münster probeerde een antwoord
te geven op deze vragen met de tentoonstelling Orte
der Sehnsucht. Mit Künstlern auf Reisen. De bezoeker
werd meegevoerd op een fascinerende wereldreis
naar de favoriete oorden van kunstenaars door de
eeuwen heen.
In de lezing volgen we het spoor van noordelijke
kunstenaars die in de 16de en 17de eeuw naar Italië
reisden. Een reis die niet zonder gevaren was. Op
de Noordzee waren Spaanse kapers actief en op de
Middellandse zee maakten zeerovers de kust onveilig. De reis over land werd meestal in groepsverband
gemaakt, onder meer om redenen van veiligheid.
Rome was het uiteindelijke reisdoel, maar een enkeling reisde nog verder. De kunstenaars die we op hun
reis zullen volgen zijn onder meer Albrecht Dürer,
Maarten van Heemskerck, Paul Bril, Hendrik Goltzius en Peter Paul Rubens.

Cornelis van Poelenburgh, Ruïnes in Rome, circa 1620

We trekken de lijn door naar het heden. Ook vandaag de dag reizen kunstenaars de wereld rond om
een tijdlang ergens anders te verblijven en te werken. Er bestaat zelfs en speciale term voor: artist in
residence.
Bouk Wierda is kunsthistorica en docente beeldende vorming. Ze is als wetenschappelijk onderzoeker verbonden
aan het Promovendi en Postdoc Centrum
van de Rijksuniversiteit Groningen.
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Kleuren van de nacht:
Van Gogh en zijn fascinatie voor het (schemer)donker
woensdag 11 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Stijn Hooijer
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

Vincent van Gogh (1853-1890) wordt gezien als dé
schilder van kleur en licht. Vaak spatten de heldere
kleuren van het doek af. Dit betekent echter niet dat
Van Gogh alleen overdag schilderde, integendeel.
Zijn oeuvre bevat vele voorstellingen van avond
en nacht. Hoogtepunt is wellicht De Sterrennacht
(1889), waarin Van Gogh een zinderende sterrennacht verbeeldt.

Van Gogh had een voorkeur voor het
(schemer)donker vanwege de rust en inspiratie die
het hem bracht. Het einde van de dag bood hem
de geborgenheid om zijn gedachten om te zetten in
een schilderij. Werkend in de donkere uren, combineerde hij avond- en nachteffecten met andere
thema’s, zoals het boerenleven in De aardappeleters
(1885). Met zijn voorliefde voor het landschap in
schemerlicht sloot Van Gogh aan bij een oude traditie. Avond- en nachtlandschappen waren al eeuwenlang favoriete thema’s voor schilders, onder wie
de vertegenwoordigers van de School van Barbizon.
Van Gogh liep enige tijd in de pas met deze schilders,
maar ging uiteindelijk toch zijn eigen weg.
Dit voorjaar brengt het Van Gogh Museum, in
samenwerking met het Museum of Modern Art in
New York, een groot aantal avond- en nachtschilderijen samen. Tijdens de lezing zullen deze werken
centraal staan in een zoektocht naar de fascinatie van
Van Gogh voor het (schemer)donker.

8

Vincent van Gogh, Sterrennacht, 1889

Stijn Hooijer is zelfstandig kunsthistoricus. Zij vertelt verhalen, hetzij rechtstreeks aan mensen tijdens een lezing of
rondleiding, hetzij via het medium papier.
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Giovanni Pisano, Kansel in de Dom van Pisa,
1302-1310

LEZINGEN

Een schilderachtig rondje Toscane
woensdag 18 en 25 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 20,00 / € 10,00 per keer
spreker Trudy de Lange MA
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

Wie aan Toscane denkt, denkt aan
cipressen, glooiende heuvels, culinaire
avonturen aan lange tafels, en natuurlijk
aan Florence en Siena. Deze beide steden met hun cultuurschatten vormen
de echte highlights van een bezoek aan
Toscane en zijn inmiddels verworden tot
een soort openluchtmuseum. De kleinere steden in
Toscane, die over het algemeen minder toeristisch
zijn en waar verleden en heden harmonieuzer in
elkaar over vloeien, bevatten echter eveneens cultuurschatten die het bekijken meer dan waard zijn.
In deze tweedelige lezing gaan we Toscane verkennen waarbij we hoofdzakelijk de minder bekende
plaatsen zullen bezoeken. We kunnen echter niet om
Florence en Siena heen gezien hun sleutelrol in de
(kunsthistorische) geschiedenis van Toscane. De start
van onze virtuele rondreis is in Pisa, de stad van de
scheve toren (Torre Pendente). Al reizende bekijken
we – om u alvast een indruk te geven – onder meer
San Gimignano, Volterra, Pienza en Arezzo.

Zowel de architectuur als de schilderkunst zullen uitgebreid worden
belicht waarbij opdrachtgevers als de
Kerk en de adel ons inzicht geven in
het werkterrein van schilders en hun
ateliers. Net als schilders trokken
ook monniken het hele land door.
Zo brengt de monnik Franciscus
van Assisi ons naar een klooster bij
Cortona. Vele kloosters – veelal met prachtige stichtingslegenden – bevatten mooie kunstschatten, zoals
het klooster Monte Oliveto Maggiore, gelegen in de
Crete Senese.
We blijven niet alleen in het kunsthistorische verleden hangen, andere wetenswaardigheden komen
ook aan de orde. Wist u bijvoorbeeld dat de robijnrode vino nobile uit Montepulciano wereldberoemd
is en dat het woord cappuccino van oorsprong helemaal niet zo Italiaans is als het klinkt?
Trudy de Lange is kunsthistorica en werkt freelance.
Zij heeft zich gespecialiseerd in de vroeg Italiaanse schilderkunst.
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Antieke quilt,
Groninger Museum

Van culte tot quilt
De ontwikkeling van de Nederlandse doorgestikte deken en lappendeken
donderdag 19 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker An Moonen
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

10

Naar aanleiding van de grote Quilt-tentoonstelling in
het Fries Museum (tot en met 29 maart) heeft Kunst
in Zicht de textielhistorica An Moonen uitgenodigd
een lezing te houden over de geschiedenis van de
Nederlandse quilt.
Het maken van een doorgestikte deken of lappendeken kent een lange geschiedenis. In ons land dateren
de oudste vermeldingen van de culte – het Nederlandse equivalent van het Engelstalige woord quilt
– uit de dertiende eeuw.
De oorspronkelijke zijden culte – een product voor
de adel en de rijken – werd aan het einde van de
17de eeuw verdrongen door de grote import van
Indiase handbeschilderde katoenen sits door de
Verenigde Oost-Indische Compagnie. In de achttiende eeuw maakten de grote hoeveelheden sits en
bedrukt katoen in Europa dat vrouwen een techniek
ontwikkelden waarmee van de overblijvende lap-

jes een deken
of sprei werd
gemaakt.
Vele dessins
die ontstonden, herkennen we achteraf als typisch
Nederlands. Ze hebben een voorbeeldfunctie gehad
voor de quilts die later in de VS werden gemaakt.
Sommige patronen zijn klaarblijkelijk door emigranten meegenomen en daar een nieuw leven
ingeblazen. De inventarisatie van de nog bestaande
Nederlandse antieke quilts in musea, landhuizen,
kastelen en bij particulieren heeft geresulteerd in een
gedegen overzicht.
An Moonen is textielhistorica. Ze werkte als conservatrice
van de textielcollectie in het Openluchtmuseum in Arnhem.
Ze schreef het boek Geschiedenis van de Nederlandse
quilt (2008) dat onlangs werd gepresenteerd in het Fries
Museum.
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Het absolute, het heldere
Wobbe Alkema en het constructivisme
donderdag 26 maart
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker dr. Doeke Sijens
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

Wobbe Alkema, Compositie met
blauwe driehoeken 1925

In het Groninger Museum is van 13 maart tot en
met 14 juni de tentoonstelling Het absolute, het heldere. Wobbe Alkema en het constructivisme te zien.
De expositie toont vrijwel het gehele vroege werk
van Alkema (1900-1984). Daarnaast is er werk te
zien van kunstenaars van De Stijl, van Ploegcollega’s Werkman en Van der Zee en van de Belgische
kunstenaars Josef Peeters en Felix de Boeck. Na het
spannende verhaal van Han Steenbruggen over het
antedateren van
de constructivistische werken van
Alkema, zal Doeke
Sijens nadruk leggen op de periode
waarin Alkema
werkte in een atelier aan de Noorderstationstraat.

Wobbe Alkema (1900-1984) was in het Groninger
kunstleven van de jaren twintig een buitenstaander.
Zijn consequent abstracte werk kreeg een weinig
positief onthaal, ook niet bij zijn collega’s van De
Ploeg. Pas veel later kwam de waardering. Alkema
stopte in 1930 met het maken van schilderijen en
zou pas na de oorlog zijn werk hervatten. In de
lezing, die aansluit bij een expositie in het Groninger
Museum, zal de carrière van de kunstenaar centraal staan. Hierbij komen vragen aan de orde als:
Hoe is zijn werk tot stand gekomen, door wie is hij
beïnvloed en wie waren zijn medestanders. Hierbij
komen ook een aantal Belgische constructivisten aan
bod, waarvan ook werk op de tentoonstelling te zien
zal zijn.
Speciale aandacht is er voor de periode (1923-1925)
waarin Alkema in een atelier aan de Noorderstationstraat woonde en werkte en zijn meest bijzondere
schilderijen maakte. Op basis van nieuw onderzoek
kan een vollediger beeld van deze jaren gegeven
worden. Alkema was een originele kunstenaar, die in
zijn werk op zoek was naar de harmonie, die in de
buitenwereld meestal ontbrak.
Doeke Sijens is gastconservator bij het Groninger
Museum voor de Alkematentoonstelling en een van de
redacteuren van het Ploegjaarboek.
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Antoni Gaudí en het Modernismo
woensdag 1 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Jikke van der Spek
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

12

Op 25 juni 1852 werd in een stadje in
de buurt van Barcelona Antoni Gaudí
(1852-1926) geboren. Gaudí geldt
met zijn sprookjesachtige en fantasievolle ontwerpen als een van de meest
bewonderde Catalaanse bouwmeesters
en zijn bouwwerken horen bij dé toeristentrekkers van Barcelona. Toen hij
in 1878 afstudeerde als architect, sprak Antoni Gaudì: Hagedis in Parc Güell, 1900-1914
de directeur van de opleiding echter
zijn twijfel uit naar de examencommissie: ‘Heren,
tot prachtige mozaïekcollages. In de lezing komt
we hebben nu of een idioot of een genie doorgelaGaudí’s veelzijdigheid als architect aan de orde; hij
ten. Ik weet het niet.’ Deze aarzeling komt voort uit
ontwierp wooncomplexen met golvende gevels,
het sprookjesachtige Park Güell, excentrieke woonhet toen al aanwezige unieke karakter van Gaudí’s
huizen, bijzondere interieurs en meubilair. Ook de
bouwtrant.
onvoltooide kathedraal Sagrada Familia met zijn kenDe Spaanse architect wordt geroemd als belangmerkende parabolische gewelven komt aan bod.
rijkste vertegenwoordiger van het Modernismo, de
Spaanse variant van de Art Nouveau. Niet in de laatJikke van der Spek is architectuurhistoricus. Ze doceert
ste plaats door de fantasievolle en overvloedige toevoor verschillende instellingen en werkt mee aan publicapassingen van het trencadìs, een mozaïekstijl waarbij
ties.
scherven keramiek en glas werden samengevoegd
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Gilbert & George,
Shitty (uit: Shitty
Naked Human World),
1994

LEZINGEN

Heilig vuur
Religie en spiritualiteit in de moderne kunst
donderdag 2 en 9 april
19.30 - 21.30 uur
€ 20,00 / € 10,00 per keer
spreker drs. Carolien ten
Bruggencate
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

Het aantal bidgroepen in het bedrijfsleven neemt
toe, Kader Abdollah trekt volle zalen met zijn
bewerking van de Koran en er wordt fel gediscussieerd over hoofddoeken, handen schudden en
embryoselectie. Niet zelden met de Bijbel of de
Koran in de hand, want religie is weer helemaal terug
in het publieke debat. Aan de hand van topstukken
uit de collectie van het Stedelijk Museum wordt in de
Nieuwe Kerk in Amsterdam getoond hoe ook onder
moderne kunstenaars religie en spiritualiteit leefde
en nog steeds leeft (tot en met 19 april 2009).
Naar aanleiding van deze tentoonstelling besteedt
Kunst in Zicht in twee lezingen aandacht aan het
“heilig vuur” in de moderne kunst. De laatste jaren
zijn religie en spiritualiteit, in vele vormen en gedaanten, weer volop terug in de kunst. Met alle varianten
in geloofsbeleving die tijdens de secularisatie zijn ontstaan, zijn ook de manieren waarop het religieuze in
beeld wordt uitgedrukt bijzonder divers geworden.

De twee lezingen bieden een overzicht van de
vele variaties in religieus beleven in de moderne
kunst. Behandeld worden christelijk geïnspireerde
kunstenaars als Jan Toorop, James Ensor, Francis
Bacon, Jeff Koons, Gilbert & George en Arnulf Rainer, Joodse kunstenaars als Marc Chagall, Chaim
Soutine en Joseph Semah. Ook kunst die voortkomt
uit spiritisme en theosofie, zoals van Kandinsky en
Mondriaan, en op niet-westerse tradities gebaseerde
kunst, zoals van Marina Abramovic en Nam June
Paik. Verder komen kunstenaars aan de orde die hun
religieuze beleving hebben geuit in een intensieve
relatie met de natuur, zoals Hans Arp, Anselm Kiefer
en Giuseppe Penone.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd in de kunstgeschiedenis van de 19de en 20ste
eeuw.
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Roemenië
woensdag 8 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Saskia van Lier
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

Een onbekend land met een opvallend rijke cultuur en een communistisch verleden. Een land dat
met een rondreis te ontdekken is. Een land dat zich
nu sterk ontwikkelt. Roemenië valt uiteen in drie
verschillende gebieden: Walachije, Transsylvanië en
Moldavië.
Walachije bestaat uit een enorme vlakte, de Donauvlakte. De Walachijse vorsten, onder wie ook Vlad
Tepes (Dracula) bouwden hier hun vorstenhoven,

zoals in Boekarest en Curtea de Arges. Boekarest is
tegenwoordig vooral bekend als een stad van vergane glorie. De schitterende huizen van rond 1900
staan er vervallen bij. Het enige dat glanst is het
gigantische volkspaleis van Ceausescu. Zijn megalomane bouwproject is nu het parlementsgebouw. Het
is een onbegrijpelijke maar boeiende stad.
Transsylvanië is een heuvelachtig grasland met veel
oude Duitse burchtsteden en dorpen met weerkerken. Het werd vanaf de 12de eeuw gekoloniseerd
door Saksen om een buffer tegen de Mongolen en
later de Ottomanen te vormen. Van oudsher staat
het gebied onder Hongaarse invloed. De Saksische,
Hongaarse, Roemeense mengelmoes wordt nog
kleurrijker door de aanwezigheid van vele Roma in
dit gebied.
Moldavië tot slot is een heuvelig en bosrijk gebied.
De houten huizen met schitterend versierde zinken
daken en de vele paardenkarren op de wegen zijn
kenmerkend. Ook staan hier de beroemde kloosters
die van binnen en buiten volledig beschilderd zijn.

14

Voronet, Kerk van Sint Joris, 1488

Saskia van Lier studeerde godsdienstwetenschap aan de
Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in het
middeleeuws christendom, de kerkbouw en de liturgie.
Ze begeleidde reizen naar Roemenië.
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Clara Driscoll, Libel,
lamp, vóór 1906

Tiffany girls
Een nieuwe kijk op de atelierpraktijk van Louis Comfort Tiffany
woensdag 15 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Stijn Hooijer
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

Louis Comfort Tiffany (1848-1933) wordt gezien als
een van de belangrijkste ontwerpers van toegepaste
kunst in Amerika rond 1900. Hij werkte in een sierlijke, doch functionele stijl en was voortrekker van
de Art Nouveau in Amerika.
Tiffany ontwierp niet alles zelf, maar gaf leiding aan
een atelier. In het Women’s Glasscutting Department
werkten enkele vrouwelijke ontwerpers onder
leiding van Clara Driscoll (1861-1944). Sinds kort
is gebleken dat zij verantwoordelijk zijn geweest
voor de populaire ontwerpen als Blauweregen en
Libel. Deze ontdekking is aanleiding voor het Singer
Museum in Laren een museale tentoonstelling te wijden aan de ontwerppraktijk van Tiffany, om daarmee
nieuw licht te werpen op de sociale positie van werkende vrouwen in Amerika rond 1900.
Tot eind augustus 2009 toont het Singer Museum
de beroemde lampen, glas-in-loodramen, moza-

ieken en geëmailleerde objets de luxe samen met
documentair materiaal. Een stuk uit eigen collectie,
een grote Tiffany hanglamp Goudenregen, krijgt een
passende plaats. Anna Singer Brugh kocht deze lamp
waarschijnlijk in Amerika voor het interieur van villa
De Wilde Zwanen in Laren. In deze lezing wordt u
meegenomen in de wondere wereld van Tiffany. Net
als in de tentoonstelling worden de objecten uitgelicht tegen de sociale achtergrond van de vrouwelijke
ontwerpers in het atelier.
Stijn Hooijer is zelfstandig kunsthistoricus. Zij vertelt verhalen, hetzij rechtstreeks aan mensen tijdens een lezing of
rondleiding, hetzij via het medium papier.
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De paradox van het licht
Giovanni Bellini - Christiaan Kuitwaard -Janke Klompmaker
woensdag 22 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker dr. Corma Pol
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

16

Als geen ander wist de Venetiaanse schilder Giovanni
Bellini (1432-1516) de beschouwer te raken in zijn of
haar religieuze besef. Tijdgenoten, maar ook latere
schrijvers, roemen zijn voorstellingen van heilige personen om hun menselijke èn serene uitstraling. Zij
zien in zijn doeken en panelen een bijzondere kwaliteit die zij omschrijven als devoto. Daarmee wordt
bedoeld dat in die tijd het werk van Bellini bij de kijkers een gevoel van devotie oproept, van aanbidding
van het heilige. Hoe bereikt de kunstenaar dat?

twee eigentijdse kunstenaars die eveneens door dit
grensgebied zijn gefascineerd. Christiaan Kuitwaard
(1965) schildert objecten uit zijn directe omgeving.
Door vretend licht worden omtreklijnen aangetast,
het voorwerp wordt van zijn lijfelijkheid ontdaan,
het gaat op in zijn omgeving. Zo’n doorzichtigheid
bepaalt ook de tulen doeken van Janke Klompmaker
(1944). In haar werk verandert die iets aan het licht.
De luchtig-ogende rietstengels verwijzen naar deze
subtiele transformatie.

We zullen zien dat lichtwerking in het proces van
devotie een belangrijke rol speelt. Door het licht te
schilderen alsof het zich met de materie verbindt
en die doorzichtig maakt, creëert de kunstenaar
een sfeer van een andere, niet meer benoembare
werkelijkheid. Ook kijkers van nu intrigeert deze
‘paradox van het licht’. In het oeuvre van Bellini wil
ik die onderzoeken aan de hand van zijn Maria-metkindbeelden. Daarnaast wordt werk getoond van

Corma Pol heeft een adviesbureau in de kunst en is freelance kunsthistorica. In 1985 was zij een van de oprichtsters
van Stichting Kunst in Zicht.
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Christiaan Kuitwaard, Kom

Janke Klompmaker, Grassen

Giovanni Bellini, Altaarstuk San Zaccaria, Venetië,
1505
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lezing zullen al deze plaatsen aan bod komen en zal
blijken dat India voor de kunstliefhebber het vakantieland bij uitstek is!

LEZING

Vakantie in India
donderdag 23 april
19.30 - 21.30 uur
€ 10,00
spreker drs. Natasja Bosma
plaats Hampshire Hotel (De
Nieuwe Academie), Radesingel 50,
Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

18

India is meestal niet het eerste land waar men aan
denkt als het tijd is om een vakantieland uit te kiezen. Toch is het een aantrekkelijk land, omdat het
een land is van uitersten: enerzijds is
het een land vol kleuren en geuren,
anderzijds is het een land van armoede.
De cultuur van India is zo anders dan
de Nederlandse cultuur en het land is
zo groot: waar zou je moeten beginnen?
In het noorden is de hoofdstad Delhi
natuurlijk een trekpleister: de Qutb
Minar, Humayun’s tomb en natuurlijk
Agra Fort oftewel de Taj Mahal. In het
westen vind je de prachtige grotten
van Ellora, Elephanta en Ajanta. Voor
de kunstliefhebber zeker een aanrader.
Verder naar het zuiden ligt Goa met
prachtige kerken en kathedralen die
daar tijdens de zestiende en zeventiende eeuw werden gebouwd. Tijdens de

Natasja Bosma is afgestudeerd in godsdienstwetenschap
aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zij specialiseert zich
in het hindoeïsme en de religieuze geschiedenis van India.
Voor haar onderzoek heeft zij een reis gemaakt naar India,
waar ze veel beeldmateriaal heeft verzameld.

Taj Mahal, Agra (India), 1631-1648
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Het Hoofdstation van Groningen
Een monument van de 19de eeuw
zondag 5 april
14.00 - 16.00 uur
€ 15,00 (inclusief koffie/thee en
gebak in de voormalige Eerste
Klasse Wachtkamer)
begeleider drs. Geert Pruiksma
vertrekpunt Stationshal Centraal
Station Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

Het Centraal Station Groningen opende
in 1896 zijn deuren en heeft inmiddels,
anno 2008, talloze postkoetsen, treinen,
trams en bussen aan zich voorbij zien
trekken. Met duizenden, miljoenen pasIsaac Gosschalk, Station Groningen, 1883-1886
sagiers, gebeurtenissen, verhalen. Het
in de volksmond hoofdstation geheten bouwwerk
zijn verblijf tijd en oog heeft voor Isaac Gosschalks
groeide uit tot een monument van de 19de eeuw.
majestueuze ontwerp, de mengeling van neogotisch
en neorenaissance afwerkingen, het RozenburgOndertussen werd het station inwendig voortdurend
tegeltableau in Art Nouveau-stijl van Franciscus Bach
aangepast, vernieuwd en ook vernield, om te kunnen
en tal van andere ambachtelijke details. Van Stedenblijven voldoen aan de steeds hogere verwachting
die bij zijn veeleisende functie hoorde. Rond 1995
maagden tot Grunneger boerinnekes met oorijzer.
werden jaarlijks al 750.000 kroketten gefrituurd in
Gezelschap dat de wachttijd vanwege die enkele
wat begon als 1e Klasse Damessalon. Zijn waardiggemiste bus of treinvertraging bijzonder aangenaam
heid kreeg de ruimte terug dankzij een ingrijpende
maakt.
restauratie.
Nu beschikt Groningen weer over een van de meest
representatieve stadsentrees in Nederland. Althans
voor wie met het openbaar vervoer reist en tijdens

Geert Pruiksma studeerde als stedenbouwkundige en
architectuurhistoricus af op de vernieuwing van de Groninger binnenstad. Tegenwoordig is hij directeur/conservator
van Museum de Buitenplaats in Eelde.
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De Korrewegwijk,
een architectonische schatkamer
zondag 10 mei
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Sionskerk,
Korreweg 198, Groningen
opgave Athena’s Boekhandel
van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen

20

De Korrewegwijk is een ware architectonische schatkamer. Werkelijk alle stromingen uit de eerste helft
van de 20e eeuw zijn vertegenwoordigd: de Amsterdamse School, het Functionalisme, Art Nouveau en
Art Deco.
De beroemde bouwmeester Hendrik Petrus Berlage
ontwierp het stedenbouwkundig plan van de Korrewegwijk, ingenieur Jan Gerko Wiebenga realiseerde
aan de Petrus Driessenstraat het eerste Functionalistische gebouw van Nederland (het huidige Wiebengacomplex). En architect Van Elmpt decoreerde de
sociale woningbouw aan het Deliplein met weelderig
siermetselwerk in de stijl van de Art Deco.
De gemeente plande in de noordelijke stadswijk
ooit een ringweg, een heuse trambaan en een breed
kanaal. Deze projecten werden slechts ten dele gerealiseerd. Sporen daarvan zijn terug te vinden in het
huidige stratenplan. Het geplande tram-tracé door
de J.C. Kapteynlaan werd bijvoorbeeld een groene
middenberm.

Ontdek de Korrewegwijk. Loop mee langs expressionistische torens, prachtig vormgegeven hoekpanden
en verstilde, verborgen hofjes.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en
architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en
schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.

J.A. Boer, hoek Eyssoniusstraat-Korreweg, Groningen
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Oosterparkwijk: heden, verleden en toekomst
Al geruime tijd bruist het in de Oosterparkwijk van de
activiteiten. Er wordt gesloopt, gebouwd, gerenoveerd
en gerestaureerd. Her en der verrijst nieuwbouw,
bijzondere oude panden krijgen hun oorspronkelijke
grandeur terug. Overal in de wijk worden tot de verbeelding sprekende herstructureringsprojecten gerealiseerd.
De Oosterparkwijk is buitengewoon rijk aan Amsterdamse School-architectuur.
De Bloemenbuurt, de tot in
de puntjes verzorgde scholen
van Siep Bouma, de plastisch
vormgegeven Oosterkerk …
wie kent ze niet? Ook andere
historische bouwstijlen zijn
ruimschoots vertegenwoordigd
in de wijk: Dudok en de Delftse
School bijvoorbeeld.
Waarom werd er in de jaren
twintig en dertig van de
vorige eeuw zoveel aandacht
besteed aan de realisatie van
S.J. Bouma, Simon van Hasseltschool, 1928
zondag 17 mei
14.00 - 16.00 uur
€ 10,00
begeleider drs Jaap Ekhart
vertrekpunt hoek Gerbrand
Bakkerstraat/Dirk Huizingastraat
opgave Athena’s Boekhandel,
Oude Kijk in ‘t Jatstraat 42

kwaliteitsarchitectuur in de Oosterparkwijk? Hoe is
het trouwens gesteld met de kwaliteit van de huidige
herstructureringsprojecten? Wat is het doel van de
herstructurering?
Wie voorts meer wil weten over de stadsringweg die
er niet kwam, de zogeheten boerderijtjes, het Treslinghuis én de roodharige politieagent Sjoerds, kan zich
opgeven voor de wijkwandeling. Verleden, heden en
toekomst komen aan bod. Er wordt teruggeblikt en
vooruit gekeken. Doe mee aan een wandeling door
een stadswijk die rijk is aan architectuur en die bovendien een zeer bewogen geschiedenis heeft.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en schreef artikelen over architectuur in de stad Groningen.
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Enschede
zaterdag 7 maart
vertrek
Groningen Hoofdstation 8.00 uur
Haren, Hotel Mercure 8.15 uur
aankomst 20.00 uur
€ 85,00 (inclusief vervoer touringcar, rondleidingen, lunch
opgave uitsluitend bij Kunst
in Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzicht.org

22

Op 13 mei 2000 ontplofte de opslag van een vuurwerkfabriek in Enschede. Meer dan 40 hectare stad
werd daardoor in één klap verwoest. Het menselijk
leed en de materiële schade waren niet te overzien.
Inmiddels is de wijk Roombeek uit de as herrezen.
Dit jaar won de gemeente Enschede met Roombeek
twee belangrijke prijzen op het gebied van stedenbouw en architectuur: de eerste prijs op het 7e European Urban and Regional Planning Awards (EURPA)
en in 2007 de Gouden Piramide, de Rijksprijs voor
inspirerend opdrachtgeverschap.
Stedenbouwkundige en architect Pi de Bruijn heeft
het masterplan ontwikkeld, met respect voor de
historie van het gebied en op basis van de grote
inbreng van alle bewoners en belanghebbenden. In de
plattegrond van de wijk vind je het oorspronkelijke
stratenpatroon, (delen van) voormalige textielpanden
en de gelijknamige beek, de Roombeek, terug. Daarnaast heeft Pi de Bruijn drie aaneengesloten groene
bleken ontworpen, die de landelijke stadsrand met
het stadse singelgebied verbinden. De grote open,

Felix Claus en Kees Kaan, De Eekenhof, Enschede, 2004-2005

groene ruimtes refereren aan de oude bleekvelden
die ten tijde van de textielindustrie in dit gebied te
vinden waren. De menging van woningbouw, bedrijvigheid, diverse voorzieningen en cultuur zorgt voor
de variatie en levendigheid die van oudsher kenmerkend is voor Roombeek. Er is een dynamische
woon- en werkomgeving met de nodige ruimte en
rust ontstaan.
Tegen Roombeek aan ligt Rijksmuseum Twenthe,
waar tot 8 maart een overzichtstentoonstelling is
gewijd aan de Nederlandse beeldhouwer Carel

Visser (Papendrecht 1928). Hij maakt al zo’n zestig
jaar niet alleen beelden, maar ook reliëfs, tekeningen,
collages, houtsneden en zelfs sieraden. De eerste
beelden uit de jaren veertig zijn subtiele mens- en
dierfiguren van gelast ijzer. Vanaf midden jaren vijftig
ontstaan robuuste composities van geometrische
vormen, samengesteld uit ijzeren platen, balken en
staven. In deze beelden onderzoekt Visser de werking van principes als herhaling, spiegeling, kanteling
en stapeling. Later wordt de stabiliteit van de beelden
weer ondergraven door de toepassing van slappe
materialen zoals dun plaatijzer en leer. Sinds de jaren
zeventig verwerkt Visser met grote vrijheid voorwerpen uit de natuur en allerlei gevonden voorwerpen:
van schapenwol en struisvogeleieren tot autobanden
en olieblikken. Uit reclamefoto’s, gecombineerd met
veren, botjes of eierschalen ontstaan speelse collages.
In de beelden worden de verschillende onderdelen
samengevoegd tot fragiele, maar evenwichtige composities met een bepaalde uitdrukking: soms zwaar,
soms lichtvoetig.

Carel Visser, Attak, 1957
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Jutland

24

donderdag 21 mei tot en met
zondag 24 mei
vertrek
Groningen Hoofdstation 7.00 uur
Haren, Hotel Mercure 7.15 uur
aankomst 21.00 uur
€ 495,00 (inclusief vervoer touringcar, overnachtingen, ontbijt,
rondleidingen; exclusief annuleringsverzekering en verplichte
bagageverzekering)
toeslag eenpersoonskamer
€ 90,00
opgave uitsluitend bij Kunst
in Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzicht.org
Inschrijving mogelijk tot
uiterlijk 25 maart

In het Hemelvaart-weekend gaat Kunst in Zicht op
reis, langs diverse interessante culturele bestemmingen op (weg naar) Jutland. Op donderdag
onderbreken we de heenreis in Seebüll, waar we het
voormalige woonhuis van de Deens-Duitse schilder
Emil Nolde (1867-1956) bezoeken. Hij werd geboren
als Emil Hansen, maar noemde zich later naar zijn
geboortedorp Nolde, dat net over de Deense grens
ligt. In de jaren tussen 1927 en 1937 bouwde Nolde
naar eigen ontwerp een woonhuis met atelier aan de
Duitse kant van de grens, bij het plaatsje Seebüll dat
hem erg deed denken aan zijn geboortestreek. Het
huis rijst als een moderne, hoekige burcht op uit het
vlakke landschap. Hier ontstonden de meeste van zijn
werken. Rond het huis legde de kunstenaar met zijn
vrouw een tuin aan. De paadjes zijn aangelegd in de
vorm van hun initialen E en A.
We overnachten drie nachten in Århus. Daar bezoeken we het museum ARoS, één van de grootste
musea in Noord-Europa. In 2004 opende ARoS
Århus Art Museum zijn deuren. Het Aarhus Museum

bestond al langer, maar in 2004 werd het nieuwe
gebouw geopend. De naam ARoS is de oude Deense
naam van de stad Århus, terwijl de hoofdletters van
de naam zinspelen op het Latijnse woord voor kunst,
namelijk ars. Het museum is opgedeeld in drie verschillende permanente collecties: het Deense gouden
tijdperk (1770-1900), Deens modernisme (19001960) en hedendaagse kunst. Het museum bezit de
grootste Per Kirkeby verzameling ter wereld, alsmede werken van internationale moderne kunstenaars,
zoals Bill Viola, Tony Oursler, James Turrell, Miwa
Yanagi, Carsten Höller en Gilbert & George.
Vanuit Århus maken we uitstapjes in verschillende
richtingen. Op zaterdag rijden we naar Skagen, op
het noordelijkste puntje van Jutland. Het dorp was
de grootste vissersgemeenschap van Denemarken.
Toen de spoorlijn tot aan het havenstadje Frederikshaven was voltooid, kon men enigszins comfortabel
die streek bereiken. Voor kunstenaars waren er veel
interessante motieven voorhanden: hoge luchten,
een soms stormachtige zee, eenvoudige vissershutten

sersleven geïnteresseerden (Michael en Anna Ancher)
en de meer impressionistisch ingestelde estheten, de
plein-air schilders, die vaak eerst al een tijd in Frankrijk hadden gewerkt (zoals Peder Severin Krøyer,
Christian Krohg en Carl Larsson). We bezoeken het
Skagens Museum, waar veel van hun werk is te zien.
Bovendien is daar de eetzaal van Brondums Hotel, de
ontmoetingsplaats van de kunstenaars, in zijn geheel
is gereconstrueerd. Verder kijken we in het huis van
een van de kunstenaarsechtparen, Michael en Anna
Ancher.

Alvar en Elissa Aalto en Jean-Jacques Baruël, Nordjyllands Kunstmuseum, Aalborg, 1968-1972

en een primitieve bevolking die bereid was om voor
een paar centen te poseren. In de loop van de jaren
‘80 en ‘90 groeide Skagen dan ook uit tot een echte
schilderskolonie waar globaal gezegd, twee typen
kunstenaars kwamen: de in het realisme, in het vis-

Daarna keren we terug naar Århus, maar niet zonder
een blik te werpen op het door Alvar Aalto (18981976) ontworpen museum in Aalborg. De Finse
architect, een van de eerste en meest invloedrijke
architecten van de moderne beweging in Scandinavië, ontwierp dit gebouw in de periode 1968-1972,
samen met zijn vrouw Elissa en de architect JeanJacques Baruël. Het Noord-Jutlandse Kunstmuseum is gelegen aan de rand van een groot park.
De weelderige vegetatie van de omgeving staat in
scherpe tegenstelling tot de heldere contouren van
het gebouw dat helemaal uit wit Carara-marmer is
opgetrokken. Het is een zeer flexibel gebouw, want
door mobiele wanden kan de ruimte telkens anders
ingericht worden. Wereldberoemd is het geworden
door de unieke natuurlijke lichtinval.
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Asger Jorn, De Lange Reis (oorspronkelijk 1960)
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Vanuit Århus rijden we ook naar Silkeborg, waar we
een bezoek brengen aan het Silkeborg Museum. Het
museum herbergt de collectie die Asger Jorn in de
jaren 1953-‘73 heeft geschonken. Ze bevat meer dan
5000 werken van 150 verschillende kunstenaars uit
de hele wereld, onder meer van Max Ernst, Francis
Picabia, Le Corbusier, Fernand Léger en de schilders
van CoBrA. Alle fasen van Jorns eigen werk, waaronder schilderijen, beeldhouwwerken, keramiek,
wandtapijten, tekeningen en afbeeldingen worden
permanent tentoongesteld. Twee van zijn belangrijkste werken, het schilderij Stalingrad, en het veertien
meter lange beeld weven De lange reis zijn centraal
gelegen in het museum.
Op de terugweg doen we in Kolding Museum
Trapholt aan. Trapholt is een museum voor kunst,
design en handwerk. Het museum werd ingehuldigd

in 1988 en is gevestigd in een prachtig park, uitkijkend over Koldingfjord. Het museum bezit een grote
collectie Deens meubeldesign, keramiek, textiel. Het
heeft bovendien een beeldenpark met werken van
hedendaagse Deense kunstenaars en toont moderne
beeldende kunst. Bijzonder is het huisje dat de
bekende Deense vormgever Arne Jacobsen (19021971) ontwierp, de zogenaamde Kubeflex, die door
de firma Thonet in productie werd genomen in 1969‘70. Met kubus-vormige modules van 10 vierkante
meter was de Flex Cube een flexibel systeem waar
de gebruiker naar believen veranderingen in kon aanbrengen of elementen aan kon toevoegen. Het huisje
stond jaren lang op een strand van Jutland en diende
als zomerhuisje voor de familie Jacobsen.
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Tocht langs Groninger kerken
zaterdag 13 juni
vertrek
Groningen Hoofdstation 9.00 uur
Haren, Hotel Mercure 9.15 uur
aankomst 18.00 uur
begeleiding drs. Saskia van Lier
€ 85,00 (inclusief vervoer touringcar, lunch)
opgave uitsluitend bij Kunst
in Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzicht.org

De mooiste kerken van Nederland staan in Groningen. De romanogotische bouwstijl, de goed bewaarde schilderingen en het monumentale interieur
maken ze uniek. De kerken tonen de sporen van het
gebruik door de eeuwen heen. In de middeleeuwen
waren het katholieke kerken, vol met altaren, beelden en schilderingen. Hoewel de meeste inrichtingsstukken zijn verdwenen, leveren de overblijfselen een
boeiende speurtocht op.
Na de Reformatie kwamen de kerken in protestantse
handen. In de loop van de tijd werden altaren en
beelden verwijderd en preekstoelen vervangen voor
grotere exemplaren. Er kwamen inrichtingsstukken
bij, zoals orgels en banken. Zo werd de kerk aangepast aan de protestantse dienst.
Deze excursie voert naar Oost-Groningen. In de
kerk van Noordbroek zien we de meeste schilderingen die nog een compleet beeldprogramma
laten zien. Siddeburen en Hellum hebben beide een
opvallende muurversiering door de afwisseling van

Termunten, Nederlands Hervormde kerk

tufsteen- en baksteenlagen. Siddeburen laat goed de
overgang van de Romaanse naar de romanogotische
bouwstijl zien. Uit Hellum komt een 12de-eeuws
missaal (nu in het Catharijneconvent) met daarin de
paasviering. In de kerk zijn verschillende sarcofagen
te vinden.
In Midwolda staat de enige niet-middeleeuwse kerk
van deze excursie. De 18de-eeuwse kerk heeft een
rijk protestants interieur en een groot Hinszorgel. Tot
slot bezoeken we de kerken van Termunten en Woldendorp, beide voor een groot deel afgebroken. Termunten is een van de rijkst versierde romanogotische
kerken van de provincie. Een levendige muurindeling en detaillering aan zowel binnen- als buitenkant
maken de kerk tot een bijzonder voorbeeld van deze
bouwstijl. In Woldendorp is, naast enkele andere
schilderingen, een kampvechtersvoorstelling te zien.
Genoemde kerken zijn onder voorbehoud.
We lunchen in de monumentale Groninger boerderij
Hermans Dijkstra in Midwolda.
Saskia van Lier studeerde godsdienstwetenschap aan de
Rijksuniversiteit Groningen en specialiseerde zich in het
middeleeuws christendom, de kerkbouw en de liturgie. Ze
leverde een bijdrage aan het onlangs verschenen De Groninger Cultuurschat. Kerken van 1000 tot 1800 (Assen 2008).
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Organisatie

Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van
binnenkomst van de betaling.

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.

Bij een reeks lezingen is het ook mogelijk om
slechts één of twee avonden bij te wonen, in plaats
van het totale aantal bijeenkomsten.

Inschrijving
Inschrijving voor de activiteiten 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 5I
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 van der Velde, A-Kerkhof
45-47, Groningen (niet telefonisch).

Voorwaarden meerdaagse reizen
Voor meerdaagse reizen wordt door de Stichting
Kunst in Zicht geen geld gerestitueerd. U kunt
hiervoor een annuleringsverzekering afsluiten onder
andere via onze reisorganisatie. Wordt een meerdaagse reis door ons geannuleerd, dan krijgt u hiervan tijdig bericht. Het door u gestorte geld ontvangt
u dan uiteraard volledig terug.

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 terug
betaald 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 het complete overzicht en
eventuele aanvullende informatie over de activitei-

ten van Kunst in Zicht. Voorts krijgen de donateurs
korting op de prijzen van lezingen, stadswandelingen en excursies.
Voor minimaal € 15,00 per persoon per jaar
(I januari - 31 december) steunt u de activiteiten van
Kunst in Zicht. 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;
wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug).
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 is een groot
aantal sprekers 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; wij bellen u dan zo spoedig mogelijk terug).

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.
Inschrijving op volgorde ontvangst betaling

Normaal

Donateur

1 John William Waterhouse

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

Jongere
€ 6,00

2 Taal in beeld

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

3 Tuindorpen in Nederland

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

4 `Artists in residence’

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

5 Kleuren van de nacht

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

6 Toscane

....x € 20,00

....x € 18,00

....x € 12,00

7 Van culte tot quilt

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

8 Wobbe Alkema

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

9 Antoni Gaudi en het Modernismo

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

10 Heilig vuur

....x € 20,00

....x € 18,00

....x € 12,00

11 Roemenië

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

12 Tiffany girls

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

13 De paradox van het licht

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

14 Vakantie in India

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

15 Stadswandeling Het Hoofdstation van Groningen

....x € 15,00

....x € 14,00

....x € 11,00

16 Stadswandeling De Korrewegwijk

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

17 Stadswandeling Oosterparkwijk

....x € 10,00

....x

€ 9,00

....x

€ 6,00

18 Enschede

....x € 85,00

....x € 75,00

....x

€75,00

19 Jutland

....x € 495,00

....x € 465,00

....x € 465,00

Toeslag éénpersoonskamer

....x € 90,00

....x € 90,00

....x € 90,00

20 Groninger kerken

....x € 85,00

....x € 75,00

....x € 75,00

Administratiekosten
Totaal

Totaal

1,50
€ ........

Instapplaats
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Word nu donateur...

Ja,
ik/wij word(en) donateur

Kunst in Zicht

heer/mevrouw

Postbus 1181

adres

9701 BD Groningen

postcode / plaats
telefoon

Voor minimaal € 15,00 per persoon per jaar (I januari 31 december) steunt u de activiteiten van Kunst in Zicht.
U kunt zich opgeven door het aanmeldingsformulier in
te sturen.

datum opgave

✁

Ons hele programma ook op internet:
www.kunstinzicht.org

