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Kunstgeschiedenis / kunstbeschouwing

 - Zien is  meer dan kijken -

 Thema voor dit jaar is INSIDE-OUTSIDE  (3 middagen+ excursie)

- beschouwen - vergelijken - analyseren - bespreken - herkennen -

Kunst uit de Doeken neemt je  mee naar verschillende stijlperiodes en de tegenstelling ervan 
en naar de ontmoeting met een aantal kunstenaars en hun ontwikkelingsproces. 

Door het maken van keuzes, het kijken, vergelijken en analyseren, ontdek je wat kunst met je 
doet. Belangrijk is de woelige periode tussen eind 19e en het begin van de 20e eeuw waarvan 
de gevolgen zichtbaar zijn in het werk van de individuele kunstenaar. Voorbeelden zijn Munch, 
Schiele, Signac, Matisse, Picasso, Kirchner en Kandinski . 

Voor de architectuur gaat het  ‘Van Palladio tot Pei en van Haks, Mendini tot Proust.’

In 2019 viert het Groninger Museum het 25 jarig bestaan. Gebouwd in de stijl van het Post-
modernisme. Vraag? Waar ligt de inspiratie en wat is het verschil met het Modernisme.   

Elementair zijn de begrippen ruimte, licht, lucht, ornament en decoratie.

Het vierde moment is een excursie. Waar deze naar toegaat is op dit moment  nog niet bekend. 
De kosten voor de excursie bedragen  € 8,-- per persoon en wordt contant tijdens de cursus 
voldaan. Deelnemers zonder museumjaarkaart dienen nog toegang te betalen       

                          

Locatie: Dorpscentrum Agricola Heerestraat 21, 9953 PH Baflo. Tel. 0595-422752

Data:            donderdag  5 maart, 12 maart,  19 maart 2020 en excursie op 26 maart 2020.

Tijd :                14.00 uur – 16.00 uur

Kosten  NUT leden € 50,=  Niet-NUT leden € 55,=
  (incl. koffie tijdens de lessen en hand-outs) 

Docent:           Janneke Gelling

Opgave  d.m.v. overmaking van het cursusgeld op rekeningnummer  NL33INGB 0001 0173 44 
t.n.v. Nuts departement ’t Hoogeland onder vermelding van Kunstgeschiedenis. 

Contact:  Ria Maring   mailria@home.nl

Deelname excursie is geheel op eigen risico.

Departement ’t Hoogeland


