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WAT DOET KUNST IN ZICHT? 

De Stichting Kunst in Zicht legt zich toe op het verbreiden van kennis over beeldende 

kunst en archeologie om de ontwikkeling van artistieke belangstelling bij zoveel mogelijk 

mensen aan te moedigen. Daartoe organiseert de stichting kursussen en lezingen, waarin 

zowel historische als aktuele onderwerpen op het gebied van beeldende kunst en 

archeologie aan de orde komen en aandacht wordt besteed aan lopende tentoonstellingen. 

INFORMATIE OVER DE KURSUSSEN 

Alle kursussen worden gegeven door deskundige docenten, voor het merendeel 

kunsthistorici en archeologen. Bij iedere kursus ontvangt de kursist schriftelijke 

informatie en literatuurverwijzingen. De kursussen worden geïllustreerd met dia’s. Een 

apart onderdeel binnen het programma van Kunst in Zicht vormen de vakantiekursussen, 

waarin u veel te horen krijgt over populaire vakantiebestemmingen. Naast 

kunsthistorische informatie krijgt u ook praktische toeristische tips. 

INSCHRIJVING 

Inschrijving voor kursussen kan op twee manieren geschieden: 

* door storting van het verschuldigde kursusgeld onder vermelding van het 

kursusnummer op gironummer 4970581 t.n.v. Stichting Kunst in Zicht, Groningen tot 

uiterlijk 21 dagen voor aanvang van de kursus. 

* door aanmelding en betaling bij Athena’s boekhandel, Oude Kijk in ’t Jatstraat 42, 

Groningen tot 5 dagen voor aanvang van de kursus. 

KURSUSVOORWAARDEN 

Bij onvoldoende deelname gaat een kursus niet door. Kursisten krijgen hiervan bericht in 

de week voor de geplande aanvangsdatum. Het reeds betaalde kursusgeld wordt uiteraard 

teruggestort. 

Afzeggen door kursisten kan tot 21 dagen voor aanvang van de kursus. Het reeds 

betaalde kursusgeld wordt dan terugbetaald onder aftrek van ƒ 25.— administratiekosten. 

In alle andere gevallen wordt geen restitutie verleend. 
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PLAATS VAN DE KURSUSSEN 

FORMA AKTUA: Nieuwe Ebbingestraat 129, Groningen 

KORTINGEN 

Donateurs, houders van een PAS 65 *, CJP-ers en studenten ontvangen een korting van 10 

% op de vermelde kursusgelden. 

DONATEURS 

Wilt u de aktiviteiten van de Stichting Kunst in Zicht steunen, dan kunt u donateur worden 

door minimaal ƒ 15— per kursusjaar 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 kursussen en worden op de hoogte gehouden van de aktiviteiten van 

de Stichting. 

LEZINGEN 

De Stichting Kunst in Zicht doet meer. Naast kursussen 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 archeologische kursus 

te geven. Eveneens bestaat de mogelijkheid een lezing of kursus 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 aktiviteiten 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. 

De Stichting Kunst in Zicht is ook aangesloten bij de AGI (Algemene Groningen 

Informatie). In de hele provincie staan bij alle Openbare Bibliotheken en VW’s terminals, 

waar informatie over het programma van de Stichting t>pgeroepen kan worden onder het 

nummer *786#. 
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Archeologie, Kunst 
en Architectuur in 
zicht bij G 950 

Het aanbevelen van de cursussen van de Stichting 

'Kunst in Zicht* in het feestjaar 1990 van de 

stad Groningen is als het omhangen van een krans 
bij een goede wijn. 

Oordeelt u zelf maar. 

De archeologische opgravingen van (onder meer) 

19Ö7 en 19Ö9 staan centraal in de historische 

Tentoonstelling Groningen 1040-1990 die van half 

april tot half juni in het Groninger Museum 

wordt gehouden. Rond de opening verschijnt het 

exclusieve boek over de oudste geschiedenis van 

de stad, aan de hand van die opgravingen. De 

Stichting Opgravingen Martinikerkhof Groningen 
heeft (ook) daar de hand in. 

In mei 1990 heeft in genoemd museum, alsmede in 

enkele paviljoens, de tentoonstelling Music 

Video's and Architecture plaats. De Dienst 

Ruimtelijke Ordening en beroemde architecten 

vragen op heel bijzondere wijze aandacht voor 

de fascinatie van vooral nieuwe architectuur 

die in de Jaren *90 ook in Groningen de toon 

zal zetten. 

Ook in het overige programma voor 1990 schuilt 

veel (info tel.050-950950), waarvan u nog beter 

kunt genieten dank zij het cursusprogramma van 

'Kunst in Zicht'. 
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Zó naadloos kunnen dingen in Groningen nu in 

elkaar grijpen! 

Veel genoegen toegewenst, in 1990 en later. 

Wim Hendrik 

voorzitter 

STICHTING GRONINGEN 950, POSTBUS 20.001,9700 PB GRONINGEN, TELEFOON 050-950950 



 

OVERZICHT VAN DE KURSUSSEN VOORJAAR 1990 (wijzigingen in het 

programma voorbehouden) 

kursus 1 ma 15, 22 jan Kunst zien en 

begrijpen beeldende kunst 

kursus 2 di 16, 23, 30 jan Nederlandse 

schilderkunst beeldende kunst 

kursus 3 ma 29 januari, 5 feb Stadskernonderzoek archeologie 

kursus 4 di 6 feb Barcelona stedenkursus 

kursus 5 ma 12, 19 feb Groningen architektuur 

kursus 6 di 13, 20 feb Primitivisme beeldende kunst 

kursus 7 ma 5, 12 maart Turkije vakantiekursus 

kursus 8 di 6, 13 maart Egypte vakantiekursus 

kursus 9 ma 19, 26 maart Toscane vakantiekursus 

kursus 10 di 20, 27 maart Spanje vakantiekursus 

kursus 11 ma 2 april Parijs architektuur 

kursus 12 di 3 april Amsterdamse 

school architektuur 

kursus 13 ma 23 april, 7 mei De Ploeg beeldende kunst 

kursus 14 di 24 april, 8 mei De digitale 

kunstenaar beeldende kunst 

kursus 15 ma 14, 21, 28 mei Van Gogh beeldende kunst 

kursus 16 di 15, 22, 29 mei Russische kunst beeldende kunst 

5 



 

kursus 1 

KUNST ZIEN EN BEGRIJPEN 

datum: ma 15, 22 januari 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: ƒ 25,00 

docent: J. Meijer 

plaats: Forma Aktua 
 

In de kursus 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 introduktie zullen de kursisten aktief bij de kursus 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 

elementen als kleur, lijn, vorm en compositie zal een beter zicht verkregen worden op de 

betekenis van de kunstwerken. 
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kursus 2 

NEDERLANDSE SCHILDERKUNST 1900-1940 

data: di 16, 23, 30 januari 

tijd: 19.30 — 21.30 uur 

kosten: ƒ 37,50 

docenten: S. Bak 

C. ten Bruggencate 

plaats: Forma Aktua 

Aan het begin van de twintigste eeuw vinden er in de Europese schilderkunst 

stormachtige ontwikkelingen plaats. Het fauvisme, kubisme, futurisme, dadaïsme en 

surrealisme volgen elkaar in hoog tempo op. Ook in Nederland vinden de nieuwe 

stromingen hun weg, zij het wel op een heel eigen wijze. In deze kursus zal de 

Nederlandse kunstgeschiedenis vanaf het begin van de eeuw tot het uitbreken van de 

tweede wereldoorlog besproken worden. De verbanden met de ontwikkelingen in Europa 

zullen daarbij aan de orde komen. Belangrijke hoogtepunten zoals Jan Toorop, de 

kunstenaars rondom het tijdschrift De Stijl en magisch realisten, zoals Carel Willink, 

worden behandeld. Maar ook het veel minder bekende Amsterdamse luminisme, de 

Hollandse Dada-veldtocht uit 1917, het surrealisme en nog veel meer komt onder uw 

aandacht 
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kursus 3 

STADSKERNONDERZOEK IN GRONININGEN 

 

datum: ma 29 jan, 5 feb 

tijd: 19.30 — 21.30 uur 

kosten: ƒ 25,00 

docent: J. Schoneveld 

plaats: Forma Aktua 

 

Historisch gezien is Groningen niet ouder dan 950 jaar. Schriftelijke vermeldingen gaan 

niet verder terug in de geschiedenis. 

Archeologen hebben echter aangetoond dat op deze strategisch gelegen plek in het 

landschap reeds veel eerder mensen woonden. Prof. dr. A.E. van Giffen deed in 1928 

onderzoek bij de Grote Markt. In de periode daarna zijn de St-Walburgkerk, de 

Martinikerk en de A-kerk onderzocht. Vooral in de jaren tachtig is onderzoek gedaan 

naar de doorsnee bewoners van de stad, vanaf de vroege middeleeuwen tot de nieuwe 

tijd. Wat zij achterlieten aan grondsporen en voorwerpen is het onderwerp van deze 

kursus. De nieuwste (meestal nog ongepubliceerde) gegevens komen in de kursus aan de 

orde. 

8 



 

kursus 4 

BARCELONA 

datum: di 6 feb 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: ƒ 12.50 

docent: L. v.d. Laan 

plaats: Forma Aktua 
 

Barcelona is in opkomst als Europees kultuurcentrum. Velen brengen de stad in verband 

met de wonderbaarlijke architektuur van Antoni Gaudi. Fascinerende bouwwerken van 

zijn tijdgenoten worden helaas vaak over het hoofd gezien, maar verdienen evenzeer de 

aandacht. De schitterend gekonserveerde oude stadskern, de Barrio Gotico, bezit nog 

fraaie staaltjes middeleeuwse bouwkunst binnen een deels nog ouder stratenpatroon. 

Tegenwoordig begint Barcelona steden als Milaan en Parijs naar de kroon te steken wat 

mode en meubeldesign betreft. Architektuur en stedebouw bloeien mede onder invloed 

van de naderende Olympische Spelen weer op en de stad beschikt over een aantal goed 

geoutilleerde musea. Kortom voor elk wat wils. 

In deze korte kursus zal aan de hand van dia’s een indruk worden gegeven van het rijke 

Barcelonese kulturele leven. Na een historische schets van de stad en haar bouwkunst 

zullen het Picassomuseum, de Fonda^ion Juan Miró en het Catalaans Museum, waar een 

grote kollektie regionale, romaanse en gotische kunst op bijzondere wijze gepresenteerd 

wordt, de revue passeren. 
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kursus 5 

GRONINGEN EN DE TOEKOMST 

 

 

Torengebouw Kleihuis geilen vanaf de A-brug 

Het rommelt in de stad. Nieuwe gebouwen, vaak opvallend en kontrover- sieel van aard, 

schieten in Groningen als paddestoelen uit de grond. De discussie over het nieuwe 

museum in het Verbindingskanaal zwelt met grote regelmaat aan. En de kranten staan bol 

van berichten over nieuwe bouwprojekten: kantoren, stadsvernieuwingen en komplete 

woonwijken. 

In de korte kursus "Groningen en de toekomst" zal het wel en wee van een aantal nieuwe 

projekten in Groningen aan de orde komen. De vorderingen rond de intensivering van het 

Verbindingskanaal worden op een rijtje gezet en ook enkele spraakmakende 

binnenstadsprojekten passeren de revue. Bovendien maken we een uitstapje naar de 

stadsrand, naar de uitbreidingen De Hunze en Corpus den Hoom-Zuid. 

De ontwerpen die tot stand komen in het kader van het 950-jarige bestaan van Groningen 

vormen het zout in de pap. Het zijn de stadsmarkeringen, waarvoor de architekt Daniël 

Libeskind een ’masterplan' maakte. En de videopaviljoentjes rond het Here- en het 

Emmaplein, ontworpen door grootmeesters als Peter Eisenman, Zaha Hadid en Coop Him- 

melblau. 
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data: ma 12, 19 februari 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: ƒ 25,00 docent: H. 

Hekkema plaats: Forma Aktua 



 

kursus 6 

PRIMITIVISME IN DE MODERNE KUNST 

data: di 13, 20 feb 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: ƒ 25,00 

docent: M. Oostra 

plaats: Forma Aktua 
 

Aan het begin van de twintigste eeuw ontstond een groeiende belangstelling voor 

zogenaamde 'primitieve’ kunstuitingen. De term 'primitief wordt gebruikt om kunst van 

uitheemse stammen mee aan te duiden. Dit wil echter niet zeggen dat deze uitingen 

minder ontwikkeld zouden zijn. 

Moderne kunstenaars raakten onder de indruk van de vormentaal van dergelijke kunst, die 

in hun ogen een enorme zeggingskracht had. Op zoek naar een zelfde oorspronkelijkheid 

integreerden ze primitieve elementen in hun eigen werk. Als belangrijke pioniers gelden 

Gauguin, Matisse en Picasso. Sindsdien zijn primitieve elementen niet meer weg te 

denken uit de kunst van onze eeuw. 

Naast bovengenoemde schilders zullen in deze kursus diverse stromingen en kunstenaars 

aan bod komen, die gebruik maakten van primitieve vorminvloeden. 

11 



 

kursus 7 

TURKIJE 

 

data: ma 5, 12 maart tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: ƒ 25,00 docent: R. Veenstra plaats: Forma Aktua 

Turkije is een boeiend land, omdat verscheidene volken en kuituren hun sporen daar 

nagelaten hebbenJn de kursus ligt de nadruk op de islamitische periode, die rond 1100 in 

Anatolië begint. Het hoogtepunt is de verovering ddor de Seldsjoeken in 1455 van het 

laatste Byzantijnse bolwerk, Constantinopel, dat de nieuwe naam Istanbul kreeg. 

De architectuur uit deze periode laat een boeiende vermenging zien van Perzische, 

Byzantijnse en Turks-islamitische elementen. 

Moskeeën, mausolea, paleizen en karavanserails in o.a. Diyarbakir, Konya (het beroemde 

derwisj-centrum), Edirne en Istanbul passeren de revue. Ook aan enkele tot moskee 

omgedoopte Byzantynse kerken wordt aandacht besteed: de Hagia Sophia en de Kariye 

Djami met haar schitterende mozaïeken en fresco’s. Naast architektuur komen miniaturen, 

kostuums e.d. aan de orde. De mooiste verzameling op dit gebied bevindt zich in het 

Topkapi-paleis te Istanbul. 

Tijdens de kursus wordt achtergrondinformatie over de Islam gegeven. 
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kursus 8 

EGYPTE 

data: di 6, 13 maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: ƒ 25,00 

docent: J. Schoneveld 

plaats: Forma Aktua 
 

”Er is geen land dan Egypte, dat zoveel wonderen en grootse kunstwerken bezit." De 

Griekse geschiedschrijver Herodotus (5de eeuw v. Chr.) merkte dat reeds op. Voor hem 

waren de piramides en koningsgraven al getuigen uit een ver en duister verleden. Nu, 2500 

jaar later, staat de moderne mens nog steeds verbluft te kijken naar de prestaties van deze 

oude kuituur. 

Naast de bekende Egyptische kunstschatten komen ook onbekende getuigen van deze hoge 

kuituur in de kursus ter sprake. De docent heeft een jarenlange ervaring in het 

wetenschappelijk begeleiden van Egypte- reizen. Daardoor geeft deze kursus, naast een 

inzicht in de Egyptische kuituur, ook een goede voorbereiding op een reis door het land. 
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kursus 9 

TOSCANE 

data: ma 19, 26 maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: ƒ 25,00 

docent: Y. Kramer 

plaats: Forma Aktua 

 

Toscane is een van de meest rijke en gevarieerde provincies van Italië, zowel wat betreft 

kuituur als natuur. Tijdens de kursus zullen we aandacht besteden aan de relatie tussen de 

stedebouw en het Toscaanse landschap en zien hoe de verschillende grote en kleinere 

steden in de loop der eeuwen in harmonie met hun natuurlijke omgeving gegroeid zijn. 

Aan de hand van dia’s zullen we een indruk krijgen van de eigenaardigheden van de 

architektuur ten tijde van de Florentijnse renaissance en zullen karakteristieke voorbeelden 

van de schilderscholen van Siena en Florence aan de orde komen. We zullen proberen u op 

deze avond ook nuttige tips te geven voor een aangename reisroute. De Toscaanse keuken 

en de bijzondere wijnen uit deze streek worden daarbij niet vergeten. 
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kursus 10 

SPANJE 

 

data: di 20, 27 maart 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: ƒ 25,00 

docent: M. Vermeulen 

plaats: Forma Aktua 

Spanje heeft als vakantieland meer te bieden dan zon, zee en strand. 

Voor mensen die nieuwsgierig zijn naar het "andere" Spanje komen in 

deze kursus twee thema’s aan bod. 

In de eerste plaats Madrid; vanwege de centrale ligging in 1561 door 

Filips II tot hofstad gekozen en sindsdien uitgegroeid tot een monu- 

mentale metropool. Buiten het Prado-museum waar werken van grote 

Spaanse schilders als Vetózquez, Goya en El Greco te bewonderen zijn, 

valt er op kunst- en kultuurgebied veel meer te beleven. In Madrids 

historische gebouwen en parken, maar ook op pleinen en ’s zondags op 

de Rastro, de vlooienmarkt, proeft u het échte Spanje. 

Het tweede thema betreft de route naar Santiago de Compostela waar in 

de indrukwekkende kathedraal de legendarische resten van de heilige 

Jacobus rusten. Vanaf de tiende eeuw trokken pelgrims door Noord- 

Spanje met als einddoel het graf van deze apostel. Langs de bede- 

vaartsroute verrezen gastenverblijven, ziekenhuizen, kloosters, prachtige 

kerken en kathedralen: stille getuigen van een roemrucht verleden. 
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kursus 11 

MODERNE ARCHTTEKTUUR IN PARIJS 

datum: ma 11 april 

tijd: 19.30 — 21.30 uur 

kosten: ƒ 12,50 

docent: W van Stiphout 

plaats: Forma Aktua  

Wat is er aan de hand in Parijs? 

Vroeger waren de belangrijkste toeristentrekkers van Parijs de 

Notre Dam, 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 Revolution Frangaise” heeft het Parijs van de 

spectaculaire architektuur 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 architekten aanzet tot dromen over een park van de 

éénentwintigste 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 kursus wordt aandacht besteed aan het nieuwe gezicht dat Parijs in het afgelopen 

decennium heeft aangenomen. 
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kursus 12 

AMSTERDAMSE SCHOOL-ARCHITEKTUUR IN GRONINGEN 

 

data: di 3 april 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

wandeling:zo 8 april, 14.00 - 16.00 uur 

kosten: ƒ 25,00 

docent: E. den Hartigh 

plaats: Forma Aktua 

 

In de periode tussen 1910 en 1930 werd het Nederlandse architektuur- klimaat voor een 

groot deel bepaald door de vertegenwoordigers van de Amsterdamse School. 

Kenmerkend voor deze bouwstijl is de nadruk die men legde op de vormgeving, met als 

doel het creëren van een prettige leefomgeving voor het hele volk. Hiervoor zijn rijk 

gedecoreerde gevel- wanden en onderdelen van het ’straatmeubilairK ontworpen. 

De Amsterdamse School heeft weliswaar haar wortels in de hoofdstad, maar ook in 

andere steden komen we veelvuldig deze expressieve manier van bouwen tegen. 

Groningen is een zeer goed voorbeeld. 

In de kursus wordt een algemene inleiding over de Amsterdamse School- architektuur 

gegeven. Speciale aandacht wordt besteed aan de voorbeelden van deze bouwstijl in de 

stad Groningen. De tweede bijeenkomst vindt plaats in de vorm van een stadswandeling 

langs diverse panden, die behoren tot de Groningse tak van de Amsterdamse School. 
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kursus 13 

DE PLOEG 

 

data: ma 23 april, 7 mei 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: ƒ 25,00 

docenten: S. Kolsteren, 

J. Meester 

plaats: Forma Aktua  

In 1918 werd in Groningen de kunstenaarsvereniging "De Ploeg" opgericht met het doel 

’het onontgonnen terrein van de Groninger kunstwereld te gaan bewerken'. Hoewel De 

Ploeg vooral bekend is geworden om haar schilderkunst, waren ook architekten, schrijvers, 

musici en poppenspelers lid. Het werk van de leden was uiteenlopend van aard. Wat de 

schilderkunst betreft kunnen globaal gesproken twee richtingen worden onderscheiden: een 

expressionistische (Wiegers, Dijkstra, Altink, Jordens) en een abstrakte (Alkema, Van der 

Zee, Werkman). 

Tijdens de eerste bijeenkomst van deze kursus zal worden ingegaan op het bijzondere 

kleurgebruik in het werk van de Ploegleden. Tevens zal aandacht worden besteed aan de 

portretkunst binnen De Ploeg. De tweede avond zal worden gewijd aan het werk van H.N. 

Werkman, die met zijn 'druksels' een aparte plaats inneemt in het geheel. 
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kursus 14 

DE DIGITALE KUNSTENAAR 

 

In deze eeuw van moderne technologie grijpt ook de beeldend kunstenaar naar het 

nieuwe medium van de computer. Betekent dit dat de geur van terpentijn vervangen 

wordt door die van warm gelopen bedrading, dat de beeldhouwer zijn beitel omruilt voor 

een toetsenbord en een muis? Wat is er momenteel gaande en wat kan er in de nabije 

toekomst verwacht worden? 

De kursus zal enige helderheid scheppen in deze voor velen duistere materie. Er wordt 

een historisch overzicht gegeven van het computergebruik in de beeldende kunst. 

Daarnaast worden hedendaagse toepassingen belicht en zal er een voorzichtige blik in de 

toekomst geworpen worden. 
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data: di 24 april, 8 mei 

tijd: 19.30 — 21.30 uur 

kosten: ƒ 25,00 docent: E.A. Ubels 

plaats: Forma Aktua 



 

kursus 15 

VINCENT VAN GOGH 

data: ma 14, 21, 28 mei 

tijd: 19.30 - 21.30 uur 

kosten: ƒ 37,50 

docent: J. Schoenmaker 

plaats: Forma Aktua 
 

1990 is het Van Gogh-jaar. Het is dan een eeuw geleden dat de beroemde schilder op 

zevendertigjarige leefdtijd overleed. Inmiddels is Van Gogh een legende en zijn zijn 

schilderijen alom bekend en uiterst kostbaar. Toch kennen maar weinigen Van Gogh 

werkelijk. Ondanks de roem die hem ten deel gevallen is zien de meesten Van Gogh als de 

bezeten schilder die zijn oor eraf sneed en tijdens zijn leven nauwelijks iets verkocht. 

Het doel van de kursus is u te tonen welke wereld schuilgaat achter het expressieve werk 

van deze belangrijke wegbereider van de twintigste eeuwse kunst. In drie avonden wordt 

een overzicht gegeven van het prille sombere begin tot het kleurrijke bewogen einde van 

het fascinerende oeuvre. Daarbij zullen zaken als Van Gogh’s levensloop en de 

korrespondentie met zijn broer Theo aan de orde komen. 

Van 30 maart tot 30 juli vindt er een dubbelexpositie over Van Gogh plaats in het 

Rijksmuseum Vincent Van Gogh en het Rijksmuseum Kröl- ler-Müller. Een gezamenlijk 

te ondernemen exkursie is in overleg mogelijk. 
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kursus 16 

RUSSISCHE AVANT-GARDE KUNST ROND 1917 
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data: di 15, 22, 29 mei 

tijd: 19.30 — 21.30 uur 

kosten: ƒ 37,50 docenten: K. 

Hupperetz, R. Koning 

plaats: Forma Aktua 

Tot voor kort werd in de Sovjet Unie de Avant-garde kunst genegeerd en aan de 

geschiedschrijving onttrokken. De omvangrijke tentoonstelling van het werk van Malevich 

(Amsterdam-Moskou 1989) is een van de signalen dat de belangstelling voor de periode 

rond 1917 groeit. 

De kursus beoogt een beeld te scheppen van deze gekompliceerde periode waarin politieke 

en artistieke vernieuwing hand in hand gingen. De artistieke vernieuwingen kregen hun 

vorm in een groot aantal -ismen, waarvan het kubo-futurisme en het suprematisme de 

meest bekende zijn. Aan de hand van een aantal voorbeelden zullen deze en andere groepe-

ringen op het gebied van zowel de beeldende kunst als het theater worden toegelicht. De 

aandacht zal daarbij vooral uitgaan naar M<Je- vich, Tatlin en Meyerhold. 
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GEGEVENS OVER DE DOCENTEN 

Saskia Bak student kunstgeschiedenis 

Drs Carolien ten Bruggencatekunsthistoricus 

Edith den Hartigh student kunstgeschiedenis 

Drs Herma Hekkema kunsthistoricus 

Dr Karei Hupperetz universitair docent theaterwetenschap 

Drs Steven Kolsteren kunsthistoricus 

Drs Rinske Koning kunsthistoricus 

Drs Yke Kramer historicus, kunsthistoricus 

Drs Leo van der Laan kunsthistoricus 

Drs Janet Meester kunsthistoricus 

Drs Jola Meijer kunsthistoricus 

Drs Margriet Oostra kunsthistoricus 

Drs Jeltina Schoenmaker kunsthistoricus, archeoloog 

Drs Jan Schoneveld archeoloog 

Wouter van Stiphout student kunstgeschiedenis 

Ed Ubels docent Beeldend Computergebruik aan 

ABK Minerva 

Drs Ruth Veenstra kunsthistoricus 

Drs Margreet Vermeulen romanist 

COLOFON 

Vormgeving omslag: Efraïm Milikowski, Gerard de Vries 

Samenstelling inhoud: Saskia Bak, Carolien ten Bruggencate, 

Willy Buitenwerf, Maarten Bunt, Janica Kleiman 

De aktiviteiten van de Stichting Kunst in Zicht worden mede mogelijk gemaakt door 

Athena’s Boekhandel, Groningen. 
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STADSWANDELINGEN 

G R O BEELDEN IN GRONINGEN i o 4 

datum: zo 20 mei 
tijd: 13.30 - 16.00 uur 
verzamelplaats: Martinitoren 
kosten: ƒ 8,50 
docent: L. van der Laan 

ART NOUVEAU IN GRONINGEN 

datum: za 31 maart 
tijd: 13.30 - 15.30 uur 
verzamelplaats: Martinitoren 
kosten: ƒ 8,50 
docent: H. Hekkema 



 

 



  

Een beetje minder betekent meer. 

 


