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Nothing
xxbeats the real thing...

O

ns moderne leven draait om internet. We
volgen alles op het web en berichten komen
razendsnel je huiskamer binnen. Bovendien
komt alles in beeld: met smartphones en tablets
worden duizenden foto’s gemaakt en binnen luttele
seconden gaan de beelden over de hele wereld.
Musea maken ook steeds meer gebruik van het
wereldwijde web. Ze bieden interactieve programma’s, 3d-museumbezoek en diverse apps aan. Je
hoeft je huis niet te verlaten om over de hele aardbol
te kunnen zwerven. Ook Kunst in Zicht gaat mee in
die ontwikkelingen en is ‘gedigitaliseerd’. Voor het
samenstellen van het programma maken we dankbaar gebruik van het internet. Maar! Net als dertig
jaar geleden blijven we steeds ‘live’.
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John Lavery, The Tennis Party, 1885,
Aberdeen Art Gallery & Museums
Collections, Aberdeen

Met de slogan ‘Nothing beats the real thing!’ voerde
het Mauritshuis een publiciteitscampagne rond de
heropening van het museum. Overal ter wereld hebben mensen een reproductie van Het Meisje met de

parel van Johannes Vermeer hangen, maar er gaat
volgens die campagne niets boven de ervaring oog in
oog te staan met het originele schilderij.
Wij kunnen dat alleen maar beamen: er gaat niets
boven een ‘ouderwetse’ lezing of een gids die een
boeiend verhaal vertelt, of het samen op pad gaan
om de kunst in werkelijkheid te beleven.
Anna Keller
Carolien ten Bruggencate
juli 2015
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Gevaar en Schoonheid
William Turner en de traditie van het sublieme
woensdag 7 oktober 2015
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker drs. Carolien ten
Bruggencate
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
6

W

illiam Turner (1775-1851) behoort tot de
grote meesters van de romantische landschapsschilderkunst. Al op jonge leeftijd
werd hij beroemd. De eerste olieverfschilderijen die
hij als 20-jarige in de Royal Academy in Londen tentoonstelde, baarden algemeen opzien. En ook voor
de rest van zijn lange artistieke loopbaan zou hij zijn
tijdgenoten elke keer weer verbazen.
Turner was een impulsieve schilder, die zich bezighield met wisselende lichteffecten. Begon hij aanvankelijk, net als John Constable en Caspar David
Friedrich, met topografisch correcte landschapsaquarellen, geleidelijk aan raakte hij geobsedeerd door
heftige natuuruitbarstingen die hij in steeds intensere
kleuren en wildere kwaststreken weergaf.
In veel van zijn latere schilderijen ontbreekt elke
vorm van menselijke aanwezigheid: we zien alleen

nog maar zeeën en luchten in gloeiende kleuren.
Constable beschreef deze stijl denigrerend als
‘luchtige visioenen, geschilderd in kleurige stoom’,
maar Turner was een dichtende schilder geworden
die naar dynamische, dramatische effecten zocht.
Daarbij maakte hij gebruik van de nieuwste wetenschappelijke inzichten, bijvoorbeeld de kleurenleer
van Goethe en theorieën over het sublieme en het
pittoreske. Zijn werk grensde uiteindelijk aan volledige abstractie en zo zou je Turner de eerste moderne
kunstenaar – misschien zelfs wel action-painter –
kunnen noemen.
In Enschede en Zwolle is van 5 september 2015 tot
en met 3 januari 2016 de gelijknamige tentoonstelling te zien.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd in de beeldende kunst van de 19de en 20ste
eeuw. Zij is verbonden aan Museum de Fundatie in Zwolle/
Wijhe en aan Museum MORE in Gorssel.

William Turner, Wolken en water, circa 1840, Zwolle/Heino,
Museum De Fundatie
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A15202

lezing

Voetsporen
Fie Werkman en haar vader Hendrik Nicolaas Werkman
donderdag 15 oktober 2015
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker drs. Doeke Sijens
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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D

e kunstenaar Hendrik Nicolaas Werkman
had een bijzondere band met zijn jongste
dochter Fie. Zij volgde in zijn voetsporen
en gebruikte de vrije expressie die hij in zijn werk
toepaste voor haar Kinderwerkplaats, die zij in 1953
oprichtte. Hier heeft zij generaties kinderen geleerd
hun expressiviteit te uiten. Ook maakte ze zelf
prachtige stofassemblages, die door de kunstkritiek
zeer werden gewaardeerd. Maar paradijselijk was
de verhouding tussen vader en dochter beslist niet,
meermalen voelde Fie zich door hem in de steek
gelaten. Veel bleef tussen hen onbesproken, maar
met behulp van de brieven van Werkman aan zijn
vrienden schreef en de herinneringen die Fie zelf
heeft opgeschreven, kan het beeld van de zwijgzame
vader en zijn getalenteerde dochter goed ingekleurd
worden. Met deze lezing zal Doeke Sijens het boeiende leven van Fie Werkman (1915-2002) schetsen
en haar daarbij uit de schaduw van haar beroemde
vader halen.

Doeke Sijens is schrijver en algemeen manager van de
Openbare Bibliotheek Groningen.
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Boekomslag van ‘Voetsporen –
Fie Werkman en haar vader Hendrik Nicolaas Werkman’

A15203

lezing

Spiegeloog
Het zelfportret in de Nederlandse kunst
woensdag 4 november 2015
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker Eric Bos
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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H

et zelfportret is een intieme aangelegenheid
tussen de schilder, zijn spiegel en het paneel
of doek. Als we naar zelfportretten kijken,
kijken we eigenlijk niet naar het oog van de schilder,
maar naar zijn of haar spiegeloog. Dat is het uitgangspunt van Spiegeloog. Het zelfportret in de Nederlandse
kunst, een tentoonstelling met meer dan honderd
schilderijen, tekeningen, foto- en videowerken en
installaties in het Museum Arnhem.
Naast de weergave van het uiterlijk of als spiegel van
de ziel van de kunstenaar laat het zelfportret ook de
tijdgeest zien. In de tweede helft van de 20e eeuw
wordt het zelfportret in de conceptuele en feministische kunst ingezet om politieke, sociale en andere
maatschappelijke kwesties aan de orde te stellen.

Het Zelf is een hoogst individueel en tegelijkertijd
universeel verschijnsel, uitgedrukt in het zelfportret
van kunstenaars als Jan Mankes, Katharina Behrend,
Carel Willink en Gerrit van ‘t Net. Natuurlijk is er
ook aandacht voor het meest democratische zelfportret aller tijden: de ‘selfie’.
Eric Bos geeft colleges kunstbeschouwing aan de Klassieke
Academie in Groningen. Hij is tevens schrijver, journalist en
beeldend kunstenaar. Als schilder weet hij uit eigen ervaring
wat er bij een zelfportret komt kijken.
11

Jan Mankes, Zelfportret, 1912

A15204

lezing

Hollandse zelfportretten
‘Selfies’ uit de Gouden Eeuw
dinsdag 17 november 2015
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker drs. Saskia Goddijn
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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H

et zelfportret: kunstenaar en model worden
één. Dat heeft voor de maker een heel aantal
voordelen: het model is altijd beschikbaar en
gewillig, vraagt geen geld voor het poseren en zeurt
niet. Toch is het zelfportret nog helemaal niet zo een
eenvoudige artistieke uitdaging.

Saskia Goddijn is kunsthistorica. Zij doceert aan diverse
instellingen en begeleidt reizen.

In deze lezing schetst kunsthistorica Saskia Goddijn
de geschiedenis van de opkomst van het zelfportret
als zelfstandig genre in de Renaissance, staat zij stil
bij de diverse functies die een ‹selfie› in de Gouden
Eeuw kon hebben en de artistieke moeilijkheden en
mogelijkheden van het zelfportret.
Dat doet zij aan de hand van fascinerende voorbeelden van ‹selfies›, met name, maar niet alleen van die
zelfportretten die tijdens de tentoonstelling Selfies
van de Gouden Eeuw te zien zijn in het Mauritshuis
van 8 oktober 2015 tot 3 januari 2016.
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Judith Leyster, Zelfportret, 1630

A15205

lezing

The Glasgow Boys
Pioniers van de Schotse schilderkunst (1880-1900)
donderdag 19 november 2015
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker Trudy de Lange MA
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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F

rankrijk was de bakermat van de vernieuwing in
de schilderkunst in de tweede helft van de 19de
eeuw. De gevolgen van de opening van de Salon
des Refusés in Parijs in 1863 verspreidden zich over
heel Europa en bereikten ook Schotland.
Een groep jonge bevriende kunstschilders uit de
omgeving van Glasgow kwam in opstand tegen het
artistieke establishment in Edinburgh en verenigde
zich in hun gedeelde passie voor realisme en naturalisme. Zij trokken er samen op uit om de diverse
facetten van het Schotse landschap te vangen in
kleurrijke landelijke en prozaïsche voorstellingen
waarmee zij zeer succesvol waren. Zij noemden zich
The Boys en zouden later bekend worden onder
de naam The Glasgow Boys (er waren ook Glasgow
Girls, maar dit terzijde).

Bij het zo natuurgetrouw mogelijk weergeven van de
wereld van alledag lieten The Boys zich inspireren
door de Franse impressionisten en de Japanse prentkunst. Ze volgden opleidingen in Parijse ateliers,
werkten enige tijd in het schildersdorp Grez-surLoing en reisden zelfs naar Japan. Kunstenaars als
Camille Corot, Jules Bastien-Lepage en James Abbott
McNeill Whistler hadden invloed op hun werk. Van
klakkeloos navolgen was echter geen sprake, de
Glasgow Boys ontwikkelden een geheel eigen stijl.
Hun werk is te zien in het Drents Museum van 20
september 2015 t/m 7 februari 2016. De tentoonstelling bestaat uit meer dan 70 schilderijen en 50
tekeningen en aquarellen van de tien belangrijkste
kunstenaars: James Guthrie, Edward Walton, Joseph
Crawhall, James Paterson, John Lavery, William York
MacGregor, George Henry, Edward Hornel, Arthur
Melville en William Kennedy. De lezing is een voorbereiding op uw bezoek aan de tentoonstelling.
Trudy de Lange is kunsthistorica en geeft lezingen/
presentaties voor diverse instellingen.

George Henry, Noon, olieverf op doek, 1885
James Guthrie, A hind’s daughter, 1883
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lezing

Egbert Reitsma (1892-1976)
Architect en kerkenbouwer
woensdag 25 november 2015
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker dr. Kees van der Ploeg
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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E

gbert Reitsma is een bekende naam in architectuurkringen in Groningen, maar dat zijn
œuvre tot ver buiten Groningen reikt, is minder
bekend. Al jong verwierf Reitsma zich een reputatie
als kerkenbouwer. In de provincie bouwde hij onder
meer kerken in Appingedam en Bedum.

Kees van der Ploeg is als architectuur- en kunsthistoricus verbonden aan de Rijksuniversiteit Groningen en de
Radboud Universiteit in Nijmegen. Zijn aandachtsgebieden
zijn de middeleeuwen en de architectuur van de negentiende en twintigste eeuw. In 2014 verscheen zijn boek Egbert
Reitsma. Meester in baksteen.

In de lezing komt dat aspect uitgebreid aan bod,
ook omdat het een goede gelegenheid biedt om de
ontwerpstijl van Reitsma preciezer te definiëren ten
opzichte van de Amsterdamse School. We zullen
zien hoe Reitsma aan het eind van de jaren dertig
tot een meer gematigde variant van expressieve
architectuur kwam, om via een traditionalistische
tussenfase in de eerste naoorlogse jaren ten slotte in
de jaren vijftig een uitgesproken moderne architect
te worden.

17

Egbert Reitsma, ‘t Fortje, Rijksstraatweg, Haren
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lezing

De kunst van het veranderen
Verbetering van ruimtelijke kwaliteit in de stad
woensdag 2 december 2015
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker ir. Tjalling Visser
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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H

et begrip ‘kwaliteit’ gaat in onze tijd veelvuldig over de toonbank. Of het nu over kunst
gaat, over zorg of over politiek, voortdurend
is aan de orde of iets goed is of slecht. Lastig is dat
iedereen er wel iets van vindt, maar dat de argumenten vaak zoek zijn.
Ook de opgave om ruimtelijke kwaliteit te verbeteren, is complex en niet altijd even eenvoudig
oplosbaar. Parameters waar de stedenbouwkundig
ontwerper mee werkt zijn ‘functie’, ‘beeldwaarde’,
‘toekomstwaarde’ en ‘sociaal-economische waarde’.
Wat deze begrippen inhouden komt in de lezing uitgebreid aan de orde.
Wanneer er ergens functieverlies optreedt – zoals
in haven- en stationsgebieden als in Amsterdam,
Rotterdam, Groningen en Assen – zullen er stedenbouwkundige maatregelen moeten worden

genomen. Daarbij doen zich kansen voor om een
ontwerp te maken dat tot revitalisatie en upgrading
leidt van het gebied. Het eens worden over de
impact van een ontwerp is niet altijd even gemakkelijk; overtuiging van elkaar – door middel van argumenten – speelt in de discussie over kwaliteit een
belangrijke rol.
Deze lezing gaat in op het dilemma van de keuzes
die moeten worden gemaakt. Er zal worden ingezoomd op interessante oplossingen die worden aangedragen. De vraag daarbij is natuurlijk of het wel of
niet een verbetering is van het oude. De stad moet
er immers wel op vooruit gaan. In beeld komt een
aantal spraakmakende projecten in diverse steden,
die in het verleden en heden zijn ontworpen en uitgevoerd.
Tjalling Visser is stedenbouwkundige en doceerde Urban
Design en Geschiedenis van Stedenbouw en Landschap aan
de Academie van Bouwkunst in Groningen.

Centraal Station, Rotterdam
Stationsplein, Groningen
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lezing

Restauratie van Groninger kerken
donderdag 10 december 2015
19.30 - 21.30 uur
€ 12,50
spreker ir. Jur Bekooy
plaats Remonstrantse Kerk,
Coehoornsingel 14, 9711 BS
Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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O

p 26 juni van dit jaar werd de kerk van Klein
Wetsinge officieel in gebruik genomen, na
een grondige restauratie en verbouwing die
in november 2013 begon. Nu kun je vrijwel dagelijks
het torentje van de kerk beklimmen en genieten van
het prachtige uitzicht over het Reitdiepgebied.

Jur Bekooy is bouwkundige bij de Stichting Oude
Groninger Kerken. Hij houdt zich bezig met behoud en
ontwikkeling van historische gebouwen en van religieus
erfgoed in het bijzonder.

Het is één van de vele voorbeelden van restauraties
van Groninger kerken. Jur Bekooy is bouwkundige
bij de Stichting Oude Groninger Kerken. Hij zal ons
in deze lezing de historische Groninger kerken en
hun restauraties door de decennia heen laten zien.
Daarbij zullen restauratieopvattingen door de tijd
heen de revue passeren, vooral vanaf het einde van
de 19de eeuw, toen het besef van monumentenzorg
doordrong. Ook zal hij uitleggen hoe we tegenwoordig omgaan met restauratie en her- en doorbestemming van de Groninger kerken.
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Hervormde kerk in Klein Wetsinge
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A15209

xx
cursus

Van Gogh achterna
donderdag 29 oktober en
5 november 2015
10.00 - 12.00 uur
€ 25,00 / € 12,50 per keer
spreker drs. Carolien ten
Bruggencate
plaats Mennozaal (achter de
Doopsgezinde kerk), Oude
Boteringestraat 33, Groningen
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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O

p 29 juli 2015 is het precies 125 jaar geleden
dat Vincent van Gogh overleed. Wereldwijd
inspireert hij mensen. Tot op de dag van
vandaag, want hij ‘leeft’ 125 jaar na zijn dood meer
dan ooit. Vorig jaar konden we kennismaken met de
vernieuwde inrichting van het Van Gogh Museum in
Amsterdam. De overbekende werken toonden zich in
een nieuw licht en deden je weer eens beseffen hoe
prachtig ze zijn. Zo kleurig, zo fris, zo gevoelig ook.
Deze zomer toonde het Kröller-Müller Museum ruim
50 werken van Van Gogh uit verschillende periodes.
Zijn schilderijen en tekeningen werden gecombineerd
met werken van tijdgenoten uit de collectie van het
museum. Op die manier kon je parallellen trekken en
ontdekken hoe Van Gogh met genres als stillevens,
landschappen en portretten omging.
Dit najaar staat in Munch: Van Gogh de artistieke
verwantschap tussen Edvard Munch (1863-1944) en
Vincent van Gogh (1853-1890) centraal. Hun oeuvre

en artistieke ambities vertonen opvallende parallellen.
Beide kunstenaars staan bekend om hun emotioneel
geladen schilderijen, hun unieke en innovatieve stijl en
hun dramatische levens. Beiden maakten zich sterk
voor het vernieuwen van de kunst en ontwikkelden
een persoonlijke, expressieve beeldtaal om de universele emoties van het menselijk bestaan tot uitdrukking
te brengen.
In de herfst maakt Kunst in Zicht ook een vierdaagse
reis naar de Borinage, de streek waar Van Gogh verbleef tussen 1878-1880. In die periode beëindigde hij
zijn carrière als predikant en koos voor het kunstenaarsbestaan. Hij ontwikkelde in België al snel een
voorliefde voor motieven uit het alledaagse leven van
boeren en arbeiders. We zullen er onder meer zijn
woonhuizen bezoeken (zie p. 20).
Kortom, redenen genoeg om ons weer eens bezig te
houden met misschien wel de bekendste Nederlandse
kunstenaar ooit.
Carolien ten Bruggencate is kunsthistorica. Zij is gespecialiseerd in de beeldende kunst van de 19de en 20ste eeuw.
Zij is verbonden aan Museum de Fundatie in Zwolle/Wijhe
en aan Museum MORE in Gorssel.
Vincent van Gogh, Sterrennacht over de Rhône, 1888
Edvard Munch, Sterrennacht, 1922
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stadswandeling

Anno Smith, de ‘grote versierder’
Langs gevelversieringen in de Indische buurt
zondag 4 oktober 2015
14.00-16.00 uur
€ 12,50
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt hoek Asingastraat Bedumerstraat
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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Als de wandeling is volgeboekt en
alleen bij voldoende belangstelling
gaat om 11 uur ook een wandeling
van start.

E

nkele 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 voorstelling 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.
Smith was actief in de hele stad Groningen.
Tientallen gebouwen voorzag hij van kleurrijke gevelversieringen. Hij gaf vooral alledaagse voorwerpen

en taferelen weer: vissen, bloemen, spelende kinderen, werkende ambachtslieden. Herkenbaarheid
is niet toevallig een belangrijk kenmerk van Smith’s
werk. Zijn opdrachtgevers, vooral de woningbouwverenigingen, wilden vrolijke voorstellingen die voor
de bewoners begrijpelijk moesten zijn. Smith kon dat
als geen ander.
De wandeling begint op de hoek Asingastraat/
Bedumerstraat, voert door de Indische Buurt en
eindigt op de Korreweg. Begin jaren vijftig voorzag
Smith talrijke portieken in de West-Indische Buurt
van versieringen: vissen, vogels, vruchten en schelpen. Ook vandaag nog duiden veel buurtbewoners
hun huizen nader aan door te verwijzen naar de
versieringen boven de portieken. ‘Ik woon in de
Surinamestraat, in het portiek met de schildpad.’
In de ovale zaal van het Groninger Museum zal in
november een tentoonstelling aan het werk van
Anno Smith worden gewijd.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen en deed onderzoek naar het werk van Anno Smith.
Anno Smith, Kaasdragers, Westerkade 14A, Groningen
Anno Smith, Tegeltableau in de Surinamestraat, Groningen
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stadswandeling

Wederopbouw in de Groningse binnenstad
zondag 8 november 2015
14.00-16.00 uur
€ 12,50
begeleider drs. Jaap Ekhart
vertrekpunt Albert Heijn, Oude
Ebbingestraat 19-21
opgave Boekhandel van der Velde,
A-Kerkhof 45-47, Groningen
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Als de wandeling is volgeboekt en
alleen bij voldoende belangstelling
gaat om 11 uur ook een wandeling
van start.

V

eel wederopbouwarchitectuur, ook wel jaren
vijftig architectuur genoemd, is nu verouderd.
Wat moeten we ermee? Slopen of behouden?
Net als andere architectuurstijlen kent de wederopbouwarchitectuur lelijke en mooie gebouwen. Er
moet dus niet te snel worden gesloopt.

constructie in de gevel). In goede jaren vijftig architectuur gaan het ambachtelijke en het industriële
hand in hand.
Jaap Ekhart is kunsthistoricus, doceert kunst- en architectuurgeschiedenis aan diverse instellingen.

Mooie jaren vijftig architectuur is rijk aan details: panden zijn gedecoreerd met fraaie metselverbanden en
subtiele verwerking van geglazuurde tegels en prefab
betonnen sierelementen. Uitkragende vensters en
in- en uitspringende onderdelen zoals balkons en
trappenhuizen verlenen de gevels een dynamische
uitstraling. De constructie en de functie van het
gebouw zijn vaak duidelijk zichtbaar in de gevel.
Mooie wederopbouwarchitectuur is een mix van
Amsterdamse School-architectuur (dynamische
gevels, oog voor detail) en de architectuur van het
Nieuwe Bouwen (strakke vormgeving, een zichtbare
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Noordwand van de Grote Markt in Groningen

A15212

donateursexcursie

Met Alexander, Napoleon & Joséphine aan de Amstel
zaterdag 3 oktober 2015
vertrek
7.30 uur Groningen Hoofdstation
7.45 uur Postillion Hotel Haren
thuiskomst 19.30 uur
€ 80,00 (inclusief vervoer touringcar, koffie, lezing, rondleidingen en
lunch; exclusief entrees)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl
28
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n 2015 wordt in heel Europa de slag bij Waterloo
van 1815 herdacht met tentoonstellingen en publicaties. De schrijfster Thera Coppens, die onder
meer de bestseller Hortense. De vergeten koningin
van Holland schreef, neemt ons mee naar die tijd,
naar de geschiedenis van verschillende keizers en
hun vrouwen.
De buren Hermitage Amsterdam en Hortus
Botanicus vieren dit jaar dat Joséphine de
Beauharnais werd geboren op 23 juni 1763. In de
Hortus Botanicus in Amsterdam herleeft de tuinkunst van keizerin Joséphine de Beauharnais, die op
Château de Malmaison haar eigen groene keizerrijk schiep. In het nabijgelegen Museum Hermitage
kunnen we de historie volgen van haar grote liefde
Keizer Napoléon en van haar dierbare vriend Tsaar
Alexander. Deze machthebbers werden tenslotte
bittere vijanden maar ze waren één in hun verering

voor de mooiste en meest elegante vrouw van het
keizerrijk: Joséphine.
We worden ontvangen in het restaurant van de
Hortus Botanicus in Amsterdam met koffie en een
Joséphine-gebakje. Thera Coppens houdt hier een
lezing met powerpoint-presentatie over de hoofdpersonen van de tentoonstellingen en vooral ‹de
groene vingers› van Joséphine. De latere keizerin
werd geboren op Martinique en hield haar leven lang
heimwee naar de exotische pracht van het eiland.
Eenmaal gemalin van Napoleon schiep zij in de tuinen en kassen van Malmaison haar tropische paradijs
vol zeldzame gewassen.

François Gérard, Portret van keizerin Joséphine, 1801
© State Hermitage Museum, St Petersburg
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Na de lezing volgt onder leiding van gidsen een
rondleiding door de tuinen en kassen van de Hortus
Botanicus waar u allerlei gewassen kunt bewonderen
die Josephine kweekte. Na de rondleiding genieten
we van een heerlijke lunch met een glas wijn in de
Orangerie en bij mooi weer op het terras in de tuin.
Via de tuin van het Amstelhof wandelen we vervolgens naar Museum Hermitage om de spraakmakende
tentoonstelling Alexander, Napoleon & Joséphine te
zien. Thera Coppens zal u meenemen naar enkele
hoogtepunten om iets te vertellen over de grote
figuren uit de historie en de unieke objecten afkomstig uit de Hermitage in Sint-Petersburg. Daarna kunt
u zelf ronddwalen over de tentoonstelling. Vanaf
15.30 uur staat de thee voor u klaar in Restaurant
Neva. Maar u kunt tot nog tot de sluitingstijd 17.00
uur in het museum rondkijken.
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Nota Bene
Vergeet niet uw Museumkaart mee te nemen, waarmee u vrij toegang heeft tot de tentoonstelling. Wie
geen Museumkaart heeft moet de entreeprijs (€ 15)
bij de Hermitage zelf afrekenen. Alle andere kosten
zijn in de prijs inbegrepen.
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François Flameng, Feestelijke receptie in het Château de
Malmaison in 1802, circa 1894
© State Hermitage Museum, St Petersburg

A15213

excursie

Coda Paper Art 2015 –
Turner in Zwolle
zaterdag 17 oktober 2015
vertrek
7.30 uur Groningen Hoofdstation
7.45 uur Postillion Hotel Haren
thuiskomst 19.30 uur
€ 80,00 (inclusief vervoer touringcar, koffie, lunch, rondleidingen;
exclusief entrees)
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl
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E

en reusachtig edelhert van papier, de immense
vleugel van Ikaros, sprookjesachtige maskers
en opvallende sieraden van papier. Het is allemaal te zien van 7 juni tot 25 oktober tijdens CODA
Paper Art in CODA Museum Apeldoorn. Papier en
karton zijn relatief eenvoudige en naar verhouding
goedkope materialen. In combinatie met traditionele en moderne technieken en de inspiratie van de
kunstenaar ontvouwt het papier zich in oneindige
mogelijkheden en heeft het een verbluffende zeggingskracht. Na een buitengewoon succesvolle editie
in 2013 (die Kunst in Zicht ook bezocht) presenteert
CODA weer een tentoonstelling die – letterlijk en
figuurlijk – alle ruimte biedt aan de installaties, ruimtelijk werk en een bijzondere selectie sieraden van
42 kunstenaars uit binnen- en buitenland die papier
en karton centraal stellen in hun werk.

Vanaf 5 september presenteren Rijksmuseum Twenthe
in Enschede en Museum de Fundatie in Zwolle in
samenwerking met Tate Britain de dubbeltentoonstelling Gevaar & Schoonheid – Turner en de traditie van
het sublieme. Turner is voor Groot-Brittannië wat
Rembrandt is voor Nederland. Zijn werk is alleen bij
hoge uitzondering in ons land te zien. De dubbeltentoonstelling in Enschede en Zwolle toont ruim 50 schilderijen en aquarellen van Turner in de context van de
Europese kunstgeschiedenis, van de late Middeleeuwen
tot nu, met werk van Albert Cuyp, Claude Lorraine,
Claude Monet, Gustave Courbet, Ernst Ludwig
Kirchner, Armando, Gerhard Richter en vele anderen.
De lezing over Turner op woensdag 7 oktober vormt
een voorbereiding op uw bezoek aan de tentoonstelling (zie p. 6).
Nota Bene
Vergeet niet uw Museumkaart mee te nemen, waarmee u vrij toegang heeft tot de tentoonstelling.
Wie geen Museumkaart heeft moet de entreeprijzen
(CODA € 10,00; Fundatie € 9,00) zelf afrekenen.
Alle andere kosten zijn in de prijs inbegrepen.

Richard Sweeney, Column, 2015
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A15214

excursie

Mons 2015
Culturele Hoofdstad van Europa
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donderdag 12 november tot en
met zondag 15 november 2015
vertrek
7.00 uur Groningen Hoofdstation
7.15 uur Postillion Hotel Haren
thuiskomst circa 21.00 uur
€ 550,00 (inclusief vervoer touringcar, 3 hotelovernachtingen met
ontbijt en diner, entrees, rondleidingen)
toeslag eenpersoonskamer
€ 105,00
opgave uitsluitend bij Kunst in
Zicht, tel 050-3188651 of
info@kunstinzichtgroningen.nl
Inschrijving mogelijk tot uiterlijk
1 oktober 2015

Stad van de Heilige Joris en de draak
De Waalse stad Mons (Bergen) is uitgeroepen tot
Culturele Hoofdstad van Europa 2015. Volgens een
legende ligt de oorsprong van de hoofdstad van
Henegouwen in het klooster dat de Heilige Waltrude
hier stichtte. Tegenwoordig wonen er rond 90.000
mensen, waarvan 40.000 studeren of lesgeven aan
één van de twee universiteiten van Mons.
Slechts weinig steden kunnen zich beroepen op
zoveel erfgoed. Het centrum van Mons is de Grand
Place met het stadhuis. Het mooi geplaveide plein
met zijn elegante gevels is één van de mooiste van
België en zeker een van de meest levendige. Het
stadsbeeld bleef authentiek bewaard, zodat de
geschiedenis van de stad leest als een open boek.
Van Gogh en de Borinage
Mons ligt in de Borinage, het land van de mijnen,

schachtbokken en grafheuvels van zwarte steenkoolstof, het land van de mijnwerkers en de kolenraapsters. Aan hen wilde Vincent van Gogh het Woord
prediken, maar zes maanden later kreeg hij al zijn
ontslag. Hij bleef er rondhangen en het is tijdens dat
verblijf in de Borinage en in Mons dat Van Gogh definitief koos voor een kunstenaarsbestaan. Hij koesterde er zijn liefde voor taferelen uit het dagelijks
leven van boeren en arbeiders. Hij liep er rond in
een versleten soldatenjas en maakte uit kolenzakken
van jute zijn kleren. Wonen deed hij in een hut langs
de bosrand. Wasbeurten waren overbodig. Wie hem
zag rondscharrelen dacht aan een gek, losgeraakt van
de wereld.

Mons, Grand Place
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Tijdens een busrit vanuit Mons, onder begeleiding
van een deskundige gids, maken we kennis met de
plaatsen waar Van Gogh heeft gewoond en gewerkt.
Van Cuesmes, Flénu en Frameries tot le Grand
Hornu en Colfontaine.
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De man, de draak en de Dood
In Grand Hornu is vanaf 18 oktober de tentoonstelling De man, de draak en de Dood te zien. Aan de
hand van verschillende voorstellingen van Sint-Joris
(schilderijen, beeldhouwwerken, tekeningen, miniaturen, enz.) is te zien hoe het verhaal van Sint Joris
en de draak altijd een sterke motor is geweest voor
de Europese verbeelding. De verering van Sint Joris
kende een aanzienlijk succes en zijn faam reikte
tot in alle delen van de Westerse wereld. David
Claerbout, Giuseppe Penone, Luc Tuymans en Angel
Vergara Santiago, vier hedendaagse kunstenaars,
laten zien hoe de mythe van Sint Joris en de draak
tot de dag van vandaag haar volle betekenis heeft
behouden. Nog steeds staat zij voor de verschillende
gevechten van de mens tegen vijandige krachten en,
waarschijnlijk belangrijker, van de mens tegen zichzelf in de bevestiging van zijn lotsbestemming.
Hedge House
Op weg naar Mons doen we het Hedge House in
Wijlre aan. Het echtpaar Jo en Marlies Eyck bewoont

het Kasteel van Wijlre. Daar hebben de verzamelaars
een soort ‘Gesamtkunstwerk’ tot stand gebracht,
waarin relaties tussen architectuur, kunst en natuur
worden gelegd. In hun verzamelwoede brachten ze
aanvankelijk vooral werken bijeen van Limburgse
kunstenaars, onder meer van Charles Eyck, Aad de
Haas en Ger Lataster. Later voegden ze daar kunstenaars-onderzoekers aan toe die een nieuwe harmonische leefwereld nastreefden, zoals Richard Lohse,
Peter Struycken en Ad Dekkers. In 2001 bouwde de
architect Wiel Arets in het park een paviljoen voor
de kunstcollectie, het zogenaamde Hedge House.
Villa Cavrois
Villa Cavrois, ontworpen door de Franse architect
Robert Mallet-Stevens (1886-1945), is een parel
in de modernistische architectuur. Opdrachtgever
was de rijke textielbaron Paul Cavrois. Deze gaf de
architect volledig ‘carte blanche’ en een onbeperkt
budget. Deze ‘grande demeure’ is een modern
kasteel, met een cirkelvormige oprit en een grote
spiegelvijver. De afmetingen van het huis zijn indrukwekkend: 3.800 vierkante meters vloeroppervlakte,
waarvan 1.800 vierkante meters woonruimte en 830
voor het terras. Huis èn tuin zijn helemaal in art deco
stijl ontworpen. De familie Cavrois woonde hier van
Robert Mallet-Stevens, Villa Cavrois, Roubaix
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1932 tot 1987, waarna een periode van ernstige verwaarlozing en vandalisme aanbrak. In 2001 kocht de
Franse staat de villa en recentelijk – op 13 juni 2015
– werd zij na een jarenlange, zorgvuldige restauratie
opengesteld voor het publiek. Sinds kort staat het
historische monument op de lijst van het wereldwijde Iconic Houses Network, een in 2011 opgestart
programma ter bescherming van emblematische
huizen uit de 20ste eeuw.
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Calatrava in Luik
Tot voor kort werd Luik ‘Palermo aan de Maas’
genoemd. Tegenwoordig is het een bruisende stad,
waar veel gebouwd en opgeknapt wordt. Eén van de
trekpleisters is het treinstation Guillemins, ontworpen door de Spaanse architect/beeldhouwer Santiago
Calatrava (1951). Zijn motto is: ‹de natuur is zowel
moeder als leermeester›. Al eerder heeft hij stations
ontworpen, onder meer in Zürich en in Lyon, en in
Mons is er één in aanbouw. Het treinstation van Luik
is een ‹spoorwegkathedraal van glas, wit beton en
staal›. Calatrava liet zich inspireren door de vorm van
een liggende vrouw. De monumentale overkapping is
160 meter lang en 35 meter hoog, de totale vloeroppervlakte is 49.000 m². In 2009 werd het station, na
een bouwtijd van elf jaar, feestelijk geopend.

Silex’s
Op 8 kilometer van Bergen ligt het plaatsje Spiennes.
Daar bevinden zich vuursteenmijnen die tot de
grootste en oudste van Europa behoren. Het
complex telt duizenden schachten, verdeeld over
honderd hectare. De ontginning begon in 4000 voor
Christus en eindigde rond 750 voor Christus. De
mijnen werden in de loop van de 19de eeuw ontdekt tijdens de aanleg van een spoorlijn. Ze staan
sinds 2000 op de Werelderfgoedlijst van UNESCO.
Silex’s is het bezoekerscentrum van de mijnen van
Spiennes. Het laat bezoekers kennis maken met alle
onderdelen van deze gigantische site. Zo kun je een
wandeling maken, de tentoonstellingen bezoeken en
zelf afdalen in één van de vele mijnen.

39

Silex’s

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.
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van der Velde, A-Kerkhof 45-47,
Groningen (alleen voor lezingen en
wandelingen).
• contante betaling aan de zaal (alleen
voor lezingen en wandelingen).
Inschrijvingen worden behandeld in
volgorde van binnenkomst. Nagegaan
wordt of u donateur bent van de
Stichting en of de activiteit niet is volgeboekt. Als u donateur bent, krijgt
u korting op lezingen, cursussen en
wandelingen. Ook voor excursies
wordt aan de donateurs een korting
verleend. U ontvangt een gespecificeerde rekening en na ontvangst van
uw betaling een inschrijfbewijs. Deze
wordt per mail gestuurd of, als er
geen mailadres bekend is, per post
verzonden. Bij een reeks lezingen
is het mogelijk 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 program-

maonderdeel. Het reeds betaalde
geld wordt terugbetaald onder aftrek
van 30% administratiekosten. Nadien
is geen restitutie meer mogelijk.
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.
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 een folder
met een overzicht van de activiteiten
van Kunst in Zicht en eventuele aanvullende informatie. Voorts krijgen
de donateurs korting op de prijzen
van lezingen, stadswandelingen en
excursies. Voor minimaal € 15,00
per persoon per jaar (1 januari - 31
december) steunt u de activiteiten
van Kunst in Zicht. U kunt zich opge-

ven door het aanmeldingsformulier
achter in het boekje in te sturen. Voor
meer informatie kunt u bellen met 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).

Nr.

Titel activiteit

Vol
tarief

Gereduc.
tarief

Let op: per persoon een inschrijfformulier
invullen en versturen!

A15201 William Turner

€ 12,50

€ 11,00

A15202 Fie Werkman

€ 12,50

€ 11,00

titel/aanhef:

A15203 Spiegeloog

€ 12,50

€ 11,00

achternaam:

A15204 Hollandse zelfportretten uit de Gouden Eeuw

€ 12,50

€ 11,00

voorletters:

A15205 Glasgow Boys

€ 12,50

€ 11,00

tussenvoegsel:

A15206 Egbert Reitsma

€ 12,50

€ 11,00

straat:

A15207 De kunst van het veranderen

€ 12,50

€ 11,00

A15208 Restauratie van Groninger kerken

€ 12,50

€ 11,00

A15209 Dagcursus Van Gogh achterna

€ 25,00

€ 22,00

A15210 Stadswandeling Anno Smith

€ 12,50

€ 11,00

A15211 Stadswandeling Wederopbouw

€ 12,50

€ 11,00

postcode plaats:
telefoon:
e-mail adres:
bankrekening (IBAN):
Kruis aan wat van toepassing is:
❏ Ik ben donateur van Stichting Kunst in Zicht.

A15212 Alexander, Napoleon & Joséphine aan de Amstel

Na ontvangst van uw inschrijfformulier sturen wij
u een factuur. Na ontvangst van uw betaling sturen
wij vervolgens een inschrijfbewijs.

A15213 Paper Art 2015 – Turner in Zwolle

€ 80,00

€ 75,00

A15214 Mons 2015

€ 550,00

€ 525,00

A15115 Toeslag eenpersoonskamer

€ 105,00

€ 105,00

Handtekening

Kruis
aan

€ 80,00

Datum				

!

Inschrijving
Inschrijving voor de activiteiten kan
op vier manieren geschieden:
• online door het inschrijfformulier
op www.kunstinzichtgroningen.nl in
te vullen en te versturen.
• schriftelijk door het inschrijfformulier in het programmaboekje in te
vullen en te versturen naar Stichting
Kunst in Zicht, Postbus 1181, 9701BD
Groningen.
• contante betaling bij Boekhandel

Inschrijfformulier

* Voor donateurs wordt een korting op lezingen, wandelingen, fietstochten, cursussen en excursies toegepast.
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x

xx donateur...
Word nu

Ja,
ik word donateur

titel/aanhef:

Kunst in Zicht

achternaam:

Postbus 1181

voorletters:
tussenvoegsel:

9701 BD Groningen

straat:
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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 vullen en naar ons op te sturen.

postcode:
plaats:
telefoon:
e-mail adres:
bankrekening (IBAN):

!

