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WAT DOET KUNST IN ZICHT?

De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van ken
nis over beeldende kunst, architectuur en archeologie om de ontwik
keling van artis-tieke belangstelling bij zoveel mogelijk mensen aan 
te moedigen. Daartoe organiseert de Stichting cursussen en lezin
gen, waarin zowel historische als actuele onderwerpen op het gebied 
van beeldende kunst, architectuur eii archeologie aan de orde 
komen en aandacht wordt besteed a£n lopende tentoonstellingen.

INFORMATIE OVER DE CURSUSSEN

Alle cursussen worden gegeven door deskundige docenten, voor het 
merendeel kunsthistorici en archeologen- Bij iedere cursus ontvangt 
de cursist schriftelijke informatie en literatuurverwijzingen. De 
cursussen worden geïllustreerd met dia’s. Een apart onderdeel 
binnen het programma van Kunst in Zicht vormen de vakantiecur
sussen, waarin u veel te horen krijgt over populaire vakantiebe
stemmingen. Naast kunsthistorische informatie krijgt u ook prakti
sche toeristische tips.

INSCHRIJVING

Inschrijving voor cursussen kan op twee manieren geschieden:
* door storting van het verschuldigde cursusgeld onder ver

melding van het cursusnummer op gironummer 4970581 t.n.v. 
Stichting Kunst in Zicht, Groningen tot uiterlijk 21 dagen voor 
aanvang van de cursus.

* door aanmelding en betaling bij Athena’s boekhandel, Oude 
Kijk in ’t Jatstraat 42, Groningen tot 5 dagen voor aanvang 
van de cursus.

CURSUSVOORWAARDEN

Bij onvoldoende deelname gaat een cursus niet door. Cursisten 
krijgen hiervan bericht in de week voor de geplande aanvangs
datum. Het reeds betaalde cursusgeld wordt uiteraard teruggestort.

Afzeggen door cursisten kan tot 21 dagen voor aanvang van de 
cursus. Het reeds betaalde cursusgeld wordt dan terugbetaald onder 
aftrek van ƒ 10.- administratiekosten. Voor een lezing wordt ƒ 7,50 
afgetrokken. In alle andere gevallen wordt geen restitutie verleend.
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PLAATS VAN DE CURSUSSEN

FORMA AKTUA: Nieuwe Ebbingestraat 129, Groningen

KORTINGEN

Donateurs, houders van een PAS 65+, CJP-ers en studenten ontvan
gen een korting van 10 % op de vermelde cursusgelden.

DONATEURS

Wilt u de activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht steunen, dan 
kunt u donateur worden door minimaal ƒ 15.— per cursusjaar over 
te maken op gironummer 4970581 t.n.v. de Stichting Kunst in 
Zicht, Groningen onder vermelding van "donateur KIZ”. Donateurs 
krijgen korting op de cursussen en worden op de hoogte gehouden 
van de activiteiten van de Stichting.

LEZINGEN

De Stichting Kunst in Zicht doet meer. Naast cursussen organiseert 
Kunst in Zicht lezingen over de meest uiteenlopende onderwerpen. 
In ons bestand staan vele namen van specialisten op zeer diverse 
terreinen. Tegen gunstige voorwaarden komen wij naar u toe om op 
uw personeels- of verenigingsavond een kunsthistorische of archeo
logische cursus te geven. Eveneens bestaat de mogelijkheid een 
lezing of cursus uit ons aanbod bij u thuis te laten verzorgen. Dit 
kan in alle plaatsen in de noordelijke regio.

NADERE INFORMATIE

Voor nadere inlichtingen over alle activiteiten van Kunst in Zicht 
kunt U ons bereiken via Postbus 1181, 9701 BD Groningen of bij 
Athena’s Boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 42 in Groningen.

3



Ken uw stad?

I

Met dieven moet men dieven 
vangen, dus wek ik u graag op 
deel te nemen aan de cursussen 
van de Stichting Kunst in 
Zicht. Immers, de Stichting 
Groningen 950 verdwijnt in 
januari 1991, maar ’Kunst in 
zicht’ blijft. En bovendien 
hebben wij in het feestjaar 
veel aandacht gevraagd (en 
gekregen) voor de stad, haar 
kunst, sport, historie en 
cu11 uur.

Uoor het tweede halfjaar krijgt 
u weer een ruim aanbod. 
Beroemde buitenlandse steden: 
je waardeert er Groningen des 
te meer om. Groninger Kerken en 
archeologie van de binnenstad: 
we dragen ze een zeer warm hart 
toe. De grote archeologisch/- 
historische tentoonstelling in 
het Groninger Museum heeft veel 
latente belangstelling naar de 
oppervlakte gehaald. Haast u 
dus bij het aan m e1d en ?

Waar het om gaat: ken uw stad. 
Zo beleeft men haar bewuster, 
wordt men er rijker door.
Anders aezegd: Levenskunst in 
Zicht! dat wil ik hartelijk 
aanbeval en.

[ STICHTING CTONiNGEN 950, POSTBUS 20.001,9700 PB GRONINGEN, RLEfWN 050-950950



OVERZICHT VAN DE CURSUSSEN NAJAAR 1990

(wijzigingen in het programma voorbehouden)
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1. Madrid en omgeving lezing ma 1 okt

2. Napels en omgeving lezing di 2 okt

3. Parijs lezing ma 8 okt

4. Florence lezing di 9 okt

5. Groninger kerken cursus ma 22, 29 okt
beeldende kunst/architectuur

6. Grafische technieken cursus di 23, 30 okt
beeldende kunst

7. Stadskernonderzoek cursus di 6, 13 nov
archeologie

8. Muziek in de kunst cursus ma 12, 19 nov
beeldende kunst

9. Praag lezing ma 20 nov

10. Kunst zien begrijpen cursus ma 26 nov, 3, 10,
beeldende kunst 17 dec

11. Van Gogh cursus di 27 nov, 4 dec
en de moderne kunst
beeldende kunst

12. Karei Appel lezing di 11 dec
beeldende kunst

13. El Lissitzky lezing di 18 dec
beeldende kunst



Stichting Kunst in zicht „
Informatiecentrum
voor beeldende kunst

Postbus 1181
9701 BD Groningen Opening van het lustrumjaar
Postgiro 4970581

Dit jaar viert de Stichting Kunst in Zicht haar eer
ste lustrum en dat feit mag natuurlijk niet onopge
merkt voorbij gaan. Daarom krijgt de inmiddels beken
de "open avond", waarmee ieder seizoen geopend wordt, 
dit keer op woensdag 26 september, een extra feeste
lijk tintje.

De avond wordt om 20.30 uur geopend met een lezing 
door de heer Dick Kraaypoel, docent aan de Academie 
Minerva. Dit jaar verscheen van zijn hand het boek 
"De Nieuwe Salon, Nederlandse kunst na 1945", dat 
veel stof heeft doen opwaaien.
De heer Kraaypoel zal deze avond weer op onnavolgbare 
wijze zijn gal spuien over het hedendaagse kunstle
ven .

Na de lezing is er onder genot van een borrel met een 
hapje gelegenheid om informatie inte winnen over de 
cursussen en lezingen die de Stichting het komend 
seizoen verzorgd.

De open avond vindt plaats op 26 september vanaf 
20.30 uur in de gezellige ambiance van Café De Sleu
tel, Hoge der Aa, Groningen.

Iedereen is van harte welkom, de toegang is natuur
lijk gratis, dus kom in grote getale.
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1. lezing

MADRID EN OMGEVING

Madrid is een zeer levendige stad, waar veel te zien en te beleven 
valt. Oude wijken, zoals La Latina, het Madrid van de Bourbons en 
het kosmospolitische Madrid gaan naadloos in elkaar over. Behalve 
de vele musea ( onder andere het Prado met schilderijen van Velas- 
quez, El Greco, Vlaamse en Italiaanse Meesters), het Koninklijk 
Paleis, kloosters, etc. kan men het park Retiro en de Rastro (vlooi
enmarkt) bezoeken. In de nabije omgeving van Madrid bevinden 
zich een aantal zeer interessante stadjes met vele bezienswaardig
heden. In Toledo staat ondermeer het huis en het museum van El 
Greco. In Segovia bevindt zich het best bewaarde Romeinse aqua
duct. Natuurlijk wordt er ook aandacht besteed aan het Escorial, 
het paleis van Philips II.
De docente heeft zelf een jaar in Madrid gewoond. Zij kan tevens 
informatie geven over de Spaanse keuken en wijnen.
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datum: ma 1 okt
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 12.50
docent: Maijan Groothuis
plaats: Forma Aktua

Nwe Ebbingestraat 129
opgave: vóór 29 sept

bij Athena’s Boekhandel



2. lezffig

NAPELS EN OMGEVING

Een oude Italiaanse spreekwijze luidt: "Vedi Napoli e poi muori’, 
Napels zien en dan sterven. Hiermee wordt uitgedrukt dat geen 
andere landstreek van Italië zich qua landschappelijke schoonheid 
met de Golf van Napels meten kan.
Op één avond wordt U aan de hand van dia’s meegenomen naar de 
mooiste plekjes van deze levendige stad: onder meer naar rommeli
ge volksbuurten, oude kloosters, kastelen en stadspoorten, de 
wereldberoemde schilderijencollectie in het Museo di Capodimonte 
en naar het Museo Archeologico Nazionale met zijn oudheidkundige 
schatten. In de directe omgeving van de stad zullen we de eilanden 
Capri, Ischia en Procida bezoeken, de vulkaan Vesuvius beklimmen 
en kennismaken met de Romeinse beschaving van de stadjes Pom
pei en Herculaneum, die sinds 79 na Christus door een uitbarsting 
van de Vesuvius eeuwenlang onder lava bedolven zijn geweest. 
Tenslotte nemen we een kijkje in het pittoreske havenstadje Pozzu- 
oli, de geboorteplaats van Sofia Loren.
Aan hen die Napels en haar prachtige omgeving gaan bezoeken, 
zullen praktische tips gegeven worden. De docent, die een tijdlang 
in Italië woonde, mag een ware kenner van dit land genoemd wor
den.
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datum: di 2 okt
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 12,50
docent: Jeltina Schoenmaker
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestraat 129
opgave: vóór 29 sept

bij Athena’s Boekhandel



3. cursus

PARIJS

Vroeger waren de belangrijkste toeristentrekkers van Parijs de 
Notre Dame, de Sacre Coeur en de Eiffeltoren. Nu heeft men het 
vooral over de Grande Arche, de Piramide van het Louvre en over 
het Pare de la Villette.
In het jaar van de ’Bicentenaire de la Révolution Frangaise’ heeft 
het Parijs van de spectaculaire architectuur het Parijs van de laat- 
negentiende-eeuwse elegantie verdrongen. Is dit het resultaat van 
de droom van een staatshoofd die de geschiedenis wil ingaan als de 
maker van de mooiste en indrukwekkendste stad van de wereld? Of 
komt het doordat Parijs nu, na honderd jaar, opnieuw architecten 
aanzet tot dromen over een park van de eenentwintigste eeuw: een 
eindeloze kristallen toren waarvan de top door de wolken aan het 
zicht onttrokken wordt en over een bibliotheek die de grootste ter 
wereld moet worden.
In deze lezing wordt aandacht besteed aan het nieuwe gezicht dat 
Parijs in het afgelopen decennium heeft aangenomen. De docent is 
architectuurhistoricus. Hij verbleef voor onderzoek enige tijd in 
Parijs en zal U op de hoogte kunnen brengen van de activiteiten die 
zich in het najaar zullen afspelen in deze stad.
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datum: ma 8 okt v- 4
tijd: 19.30 — 21.30 uur • |
kosten: ƒ 12.50
docent: Wouter van Stiphout
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestr. 129 
opgave: bij Athena’s Boekhandel 

vóór 6 okt



4. cursus

FLORENCE

Florence werd in de Romeinse tijd ’Florentia’ genoemd: zij die bloei
en moge. Deze wens is zeker uitgekomen. Wat een rijkdom! De stad 
kent niet alleen de schatten in de musea, maar stalt in straten, 
bruggen en pleinen haar kunstweelde uit: ’la bellissima e la famos- 
sisima figlia di Roma’, de mooiste en beroemdste dochter van Rome 
(Dante).
De kern van de stad wordt gevormd door het Piazza della Signoria 
met daaraan het Palazzo Vecchio (stadhuis) en het Uffizi, het 
grootste en bekendste museum van Florence. Een eindje verderop 
ligt de Duomo met de beroemde koepel van Brunelleschi. In de 
heuvels rond het centrum liggen verschillende gedecoreerde bedelor- 
dekerken uit de Renaissance.
In de cursus maken we als het ware een wandeling door de stad en 
bezoeken we de opvallendste gebouwen en plekken. Belangrijke 
kunstenaars en architecten die hier in de bloeitijd van de stad 
werkten (1300-1500) zullen de revue passeren: Masaccio, Giotto, 
Donatello, Fra Angelico, Michelangelo, Brunelleschi en Alberti. De 
schilderijen, beeldhouwwerken en gebouwen kunt u dan later zelf 
ter plekke gaan bekijken.
De docent is kunsthistoricus. Zij begeleidt regelmatig reisgezel
schappen naar Florence.
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datum: di 9 okt
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 12,50
docent: Charlotte Groenewold
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestr. 129
opgave: vóór 6 okt

bij Athena’s Boekhandel



5. cursus

MIDDELEEUWSE KERKEN 
IN STAD EN OMMELAND

Al eeuwenlang bepalen kerken en kerkjes het silhouet van stad en 
ommeland. Veel van deze kerken stammen uit de middeleeuwen en 
zijn het bekijken meer dan waard. Niet zelden herbergt hun fraaie 
buitenkant een schitterend interieur met schilderingen, gewelven, 
sacramentshuisjes of doksalen. Toch is de geschiedenis niet onopge
merkt aan deze kerken voorbijgegaan. Vooral in de zestiende eeuw 
werd hun interieur, onder invloed van de Reformatie, drastisch 
gewijzigd. Men verwijderde alles wat aan de katholieke eredienst 
herinnerde. Schilderingen werden overgewit, nissen dichtgemetseld. 
Bij restauraties in de negentiende en twintigste eeuw zijn veel oor
spronkelijke onderdelen weer in het zicht gebracht.
Deze cursus biedt een handreiking bij het kijken naar middeleeuwse 
kerken. Aan de hand van Groningse voorbeelden wordt ingegaan op 
bouwstijlen, kerktypen, schilderingen en op de oorspronkelijke 
functie van diverse onderdelen van het kerkgebouw. In overleg is 
het mogelijk een excursie aan de cursus te koppelen.
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data: ma 22, 29 okt
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25,00
docent: Joséphine Weegink
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestr. 129 
opgave: vóór 20 okt

bij Athena’s Boekhandel



6. cursus

GRAFISCHE TECHNIEKEN

Veel mensen hebben er moeite mee de techniek van een prent te 
herkennen. Als ze een prent in handen hebben of aan de muur zien 
hangen, kunnen ze bijvoorbeeld niet zeggen of ze een ets of een litho 
voor zich hebben, of misschien zelfs een reproduktie.
Deze cursus wil u wegwijs maken in het ogenschijnlijke doolhof van 
de grafische technieken. Wat is nu een ets, wat is een litho en wat 
een linoleumsnede, een houtsnede, en hoe worden ze gemaakt? 
Waaraan zijn de verschillende technieken te herkennen en hoe 
onderscheidt men een echte prent van een reproduktie? Aan de 
hand van voorbeelden uit de beeldende kunst zal op deze vragen 
antwoord worden gegeven. Bij voldoende belangstelling zal aanslui
tend op de cursus een excursie naar een grafische werkplaats 
worden gehouden, waar de praktijk van de grafische kunst kan 
worden aanschouwd.
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data: di 23, 30 okt
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25,00
docent: Carolien ten Bruggencate
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestr. 129 
opgave: vóór 20 okt

bij Athena’s Boekhandel



7. cursus

STADSKERNONDEIIZOEK

Dit jaar wordt het feit gevierd dat Groningen 950 jaar naamsbe
kendheid geniet, dat de stad ouder is, is bekend. Echter, hoe Gro
ningen van dorp tot stad is uitgegroeid, hoe het er vroeger uit heeft 
gezien en hoe de toenmalige bewoners leefden, is lang nog niet alles 
van bekend.
Vooral de grote opgravingen, zoals aan het Martinikerkhof en recent 
bij het Wolters-Noordhofcomplex aan de Oude Boteringestraat 
leveren belangrijke gegevens om een beter beeld over onze oude 
stad te krijgen.
In twee avonden wordt aan de hand van diverse opgravingen uitge
legd:
* hoe archeologisch stadsonderzoek geschiedt,
* wat de resultaten zijn en
* hoe die uitgelegd moeten worden om tot een beeld van het Groni- 

gen van eeuwen geleden te komen.

data: di 6, 13 nov
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25,00
docent: Gert Kortekaas
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestr. 129 
opgave: vóór 3 nov

bij Athena’s Boekhandel



8. cursus

MUZIEK IN DE
BEELDENDE KUNST

"Broadway Boogie-Woogie", "Fuga”, "Improvisatie" en "Compositie" 
zijn naast muzikale termen ook titels van schilderijen. Zij geven 
blijk van de enorme invloed die de muziek vanaf de negentiende 
eeuw op de beeldende kunst heeft gehad.
In deze cursus over muziek in de twintigste-eeuwse kunst zal die 
invloed besproken worden. Portretten van musici en componisten, 
kubistische stillevens met violen en vreemd vervormde piano’s op 
surrealistische schilderijen komen aan de orde. Daarnaast zal 
getoond worden hoe kunstenaars klanken, compositieschema’s en 
ritme in beeldende vormen hebben weten uit te drukken. Tot slot 
wordt verteld hoe geluiden en klanken bij kunstwerken zelf be
trokken kunnen zijn. Grote namen in de beeldènde kunst zoals 
Picasso, Kandinsky en Mondriaan passeren de revue, maar ook 
minder bekende kunstenaars zoals de Nederlandse schilder Janus 
de Winter komen deze twee avonden aan bod.
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data: ma 12, 19 nov
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25,00
docent: Saskia Bak
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestr. 129 
opgave: vóór 10 nov

bij Athena’s Boekhandel



9. lezing

PRAAG

Praag is interessant als typisch Oosteuropese metreopool, maar ook 
als uitgesproken Middeneuropese barokstad. Bovendien zijn er ook 
nog zoveel gotische kunstschatten te bewonderen, dat een ieder met 
een beetje belangstelling voor kunst en cultuur dagen door het oude 
centrum kan slenteren. Na een geschiedkundige inleiding over hoe 
een Boheemse stad als Praag de hoofdstad van het Groot Moravisch 
Rijk is geworden, hoe het gebukt is gegaan onder het juk van haar 
traditionele belagers, de Duitsers, Oostenrijkers en Magyaarse 
(hongaarse) buren en hoe Tsjechoslowakije van een communistisch 
land werd wat het nu is, gaan we de stad wat beter bekijken. We 
zullen langs de oevers van Vltava of Moldau de vier stadskernen 
bekijken, waar Praag eigenlijk uit bestaat. Een tocht langs Staré 
Mesto (de oude stad), via Malé. Strana (wat smalle strook betekend), 
naar de stadswijk Hradcany, waar in de Praagse Burcht Vaclav 
Havel zetelt. Daarna zult u begrijpen waarom onder andere Mozart 
zijn mooiste werken in de gouden stad schreef en waarom Kafka er 
jarenlang woonde.
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datum: ma 20 nov
tyd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 12.50
docent: Lucas Mol
Plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestraat 129 
opgave: vóór 17 nov

bij Athena’s Boekhandel



10. cursus

KUNST ZIEN EN BEGRIJPEN

In de cursus ’Kunst zien en begrijpen’ ligt het accent op het kijken 
naar kunst. Het zal blijken dat het mogelijk is om al kijkende tot 
groter begrip te komen van de diverse kunstuitingen.
Na een introductie zullen de cursisten actief bij de cursus betrokken 
worden. Aan de hand van een aantal kunstwerken zal gepraat 
worden over wat er te zien is, wat het voorstelt en tegen welke 
achtergrond de kunstwerken ontstaan zijn. Door te letten op ele
menten als kleur, lijn, vorm en compositie zal een beter zicht 
verkregen worden op de betekenis van de kunstwerken.
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data: ma 26 nov, 3, 10, 17 dec
tijd: 19.30 - 21.30 uur
kosten: ƒ 50,00
docent: Jola Meijer
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestr. 129 
opgave: vóór 24 nov

bij Athena’s Boekhandel



11. cursus

VAN GOGH EN DE MODERNE KUNST

Veel jonge kunstenaars werden door het werk van Vincent van 
Gogh gegrepen toen kort na zijn dood tentoonstellingen in Parijs en 
Duitsland werden georganiseerd. De Franse kunstenaar Maurice de 
Vlaminck zou zelfs uitgeroepen hebben: ’lk houd meer van Van 
Gogh dan van mijn eigen vader’. Van Goghs invloed reikte zover dat 
men hem terecht één van de stamvaders van de moderne kunst kan 
noemen. Kunstenaarsgroepen als de Fauves en Der Blaue Reiter 
zijn zonder Van Goghs voorbeeld nauwelijks voorstelbaar. Ook 
schilders als Mondriaan en Picasso bleven door zijn kunst niet 
onberoerd.
Aan de hand van dia’s zal een groot aantal schilderijen van Van 
Gogh de revue passeren en vergeleken worden met het werk van 
Franse, Duitse en Nederlandse kunstenaars. Uit deze vergelijking 
zal de fundamentele invloed van Van Gogh in de periode 1890-1914 
blijken.
Het Van Gogh-jaar wordt afgesloten met een unieke internationale 
tentoonstelling over de rol van Van Gogh voor de twintigste-eeuwse 
kunst. De expositie zal van 16 november 1990 tot 18 februari 1991 
in het Rijksmuseum Vincent van Gogh te zien zijn. Een gezamenlij
ke excursie is in overleg mogelijk.
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datum: di 27 nov, 4 dec
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 25,00
docent: Jeltina Schoenmaker
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestr. 129 
opgave: vóór 24 nov

bij Athena’s Boekhandel



12. lezing

KAREL APPEL

Karei Appel, aan wie in december 1990 in het Haags Gemeentemu
seum een overzichtstentoonstelling wordt gewijd, is één van de 
meest beroemde, nog levende Nederlandse kunstenaars. In de jaren 
’50 echter vonden velen de geheimzinnige, primitieve figuren die 
zijn doeken bevolkten en de grove penseelvoering waarmee deze 
waren opgezet ronduit aanstootgevend. Deeluitmakend van de in 
1948 opgerichte Cobra-groep zette Appel zich fel af tegen de traditi
onele schilderkunst. In Nederland betekende het Cobra-geweld van 
onder anderen Constant, Lucebert en Corneille de definitieve 
doorbraak van de moderne kunst. Ook na het uiteenvallen van de 
groep in 1951 blijft Appel een vooraanstaande rol spelen binnen de 
moderne kunst en nog steeds vermag Appel het als geen ander zijn 
bruisende vitaliteit in brede verfgebaren op doek vast te leggen.
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datum: di 11 dec
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 12,50
docent: Han Steenbruggen
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestr. 129 
opgave: vóór 8 dec

bij Athena’s Boekhandel



13. lezing

EL LISSITZKY

In 1990 is het honderd jaar geleden dat de Russische kunstenaar El 
Lissitzky geboren werd. Hij was één van de meest veelzijdige 
experimentele kunstenaars uit de jaren rond de Russische revolutie. 
Ter herdenking van zijn geboortejaar vinden er eind dit jaar ten
toonstellingen plaats in Moskou en Eindhoven. Voor Kunst in Zicht 
is dit een reden om één avond eens de aandacht op deze interessan
te kunstenaar te vestigen.
In de lezing beschrijft de docent aan de hand van Lissitzkys werk 
hoe deze architect eerst voorman van de Joodse renaissance werd en 
vriend van Chagall, daarna grondlegger van de abstracte kunst en 
medewerker van de schilder Malevitsj en tenslotte propagandist 
voor Stalin. U krijgt een beeld van Lissitzkys ’prounen’, de composi
ties waarop hij zijn architectonische en typografische ontwerpen 
baseerde.
De docent is betrokken bij de organisatie van de tentoonstelling 
over Lissitzky in het Van Abbemuseum te Eindhoven. Hij schreef 
twee artikelen voor de catalogus.

19

datum: di 18 dec
tijd: 19.30 — 21.30 uur
kosten: ƒ 12,50
docent: Henk Puts
plaats: Forma Aktua,

Nwe Ebbingestr. 129
opgave: vóór 15 dec

bij Athena’s Boekhandel
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GEGEVENS OVER DE DOCENTEN

Drs Saskia Bak kunsthistoricus
Drs Carolien ten Bruggencate kunsthistoricus
Drs Charlotte Groenewold kunsthistoricus
Marjan Groothuis student kunstgeschiedenis
Gert Kortekaas archeoloog
Drs Jola Meijer kunsthistoricus
Lucas Mol student kunstgeschiedenis
Drs Henk Puts kunsthistoricus
Drs Jeltina Schoenmaker kunsthistoricus, archeoloog
Drs Han Steenbruggen kunsthistoricus
Wouter van Stiphout student kunstgeschiedenis
Drs Joséphine Weegink theologe

COLOFON:

Vormgeving omslag: Efraïm Milikowski, Gerard de Vries
Samenstelling inhoud: Carolien ten Bruggencate, Lucas Mol

De activiteiten van de Stichting Kunst in Zicht worden mede 
mogelijk gemaakt door Athena’s Boekhandel, Groningen.
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Ecu beetje minder betekent meer.

F.endiaaiaandeknop.eenvingeraandetherniostaatenwe koken en stoken, douchenen 
baden. Altijd is er aardgas. I lel is zo vanzelfsprekend dal we er nauwelijks meer bij stilstaan, 
lochzoudat somswel mogen. Omdat weet graagnoggeneratieslangpleziervan willen hebben.

De Gasunie zit niet stil als het erom gaat om het aardgas veilig, schoon en 
zonder verspilling te transporteren U kunt misschien wat zuiniger stoken en zorgen ■
dat ei geen warmte onnodig ontsnapt. Samen bereiken we dan meer voor later ^1

Ons aardgas is in goede handen bij de Gasunie.
,., , f)UAAtl( OHGVOOHIM AAWX-.ASVOOHZtfNiNG DOOR «NKOOP lAANSPOR» ^RkOO»’

t N Hl'l BI V< nt N VAN f f N (KH l MAIiG GLBRt’lK VAN AAH()GAS


