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Beste geïnteresseerde;
Dit bericht is vooral bedoeld voor belangstellenden in Zwolle en omgeving;
Op de volgende pagina’s treft u informatie aan over cursussen die in Zwolle in Het Refter worden gegeven.
 Meer zien in moderne kunst
 Uit de verf : acht oevres van Nederlandse schilders na 1980
De cursussen worden gegeven door de kunsthistoricus drs. Jeroen Damen. Hib Anninga en een 10-tal
bezoekers aan het park hebben in de afgelopen periode zijn cursussen met veel genoegen gevolgd. Daarom
maken wij u er -bij wijze van uitzondering- op attent.
Let wel op: ze beginnen al 10 februari.

Tot ziens in de Anningahof
Steven van Welie
Landgoed Anningahof

PERSBERICHT Zwolle 25-01-2011
Meer zien in moderne kunst
Stuit u tijdens een gezellig dagje museum weleens op onbegrijpelijke
kunstwerken? Denkt u dat deze miskleunen (lelijke kleuren, rare verhoudingen)
onterecht in het museum zijn beland, dat er bij de kunstenaar wellicht een steekje
los zit? Of bent u juist een kunstgenieter en wilt u wat meer weten over het
‘ontleden’ van een kunstwerk? In beide gevallen biedt de cursus ‘Meer zien in
moderne kunst’ uitkomst.
Tijdens deze inspirerende cursus leert u met een frisse blik naar schilderijen en
beeldhouwwerken te kijken. U zult merken dat kunst helemaal niet onbegrijpelijk
is. Dat kunstenaars over elke millimeter van hun werk hebben nagedacht en gepuzzeld, tot de juiste
boodschap ontstond. Dat u door over kunst te praten verrassende ontdekkingen doet en met andere ogen
gaat kijken. Er is volop gelegenheid om met uw medecursisten te praten over wat u ziet. Door een gesprek
over kunst gaat er een wereld voor u open.
We houden ons niet teveel bezig met ingewikkelde stromingen en jaartallen maar we kijken naar wat we zien.
Waarom gebruikt de kunstenaar juist deze materialen? Waarom deze verhoudingen? Deze kleuren? Wat wil
hij/zij ons vertellen? Tijdens de bijeenkomsten leert u wat er zo leuk is aan het kijken naar kunst en u hoeft
geen namen en jaartallen te onthouden.
Elke bijeenkomst heeft een nieuw onderwerp maar de moderne kunst staat centraal. Er wordt één
bijeenkomst speciaal aan Picasso gewijd, de belangrijkste kunstenaar van de 20e eeuw. Natuurlijk hoort u
ook
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gevorderden.

Met cursussen van Mandarte ziet u meer in moderne kunst!

Locatie: Het Refter, Bethlehemskerkplein, Zwolle; Tijd: donderdagavond van 20:00 tot 22:00 uur
Data: begin 2011: februari 10-17; maart 10-17-24-31; excursie 9 april.
Kosten: 145 euro per persoon inclusief een syllabus. De excursie is exclusief reiskosten, entree en
versnaperingen en duurt ca. 90 minuten zonder pauze.
Inschrijven: via www.mandarte.nl (klik op de inschrijfbutton onder de cursus ‘Meer zien in moderne kunst’)
per telefoon 0229- 297464 of per mail: info@mandarte.nl graag de naam van de cursus vermelden.
(bijlage: afbeelding Pablo Picasso Vrouw met hoed 1962)
NB redactie: Contactpersoon Mandarte: drs. Jeroen Damen 06-30 733 722
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Uit de verf: acht oeuvres van Nederlandse schilders na 1980

Met de cursussen van Mandarte leert u meer te zien in moderne kunst. In 2011
kunt u tijdens 8 bijeenkomsten én een excursie het werk van acht verrassende
hedendaagse Nederlandse schilders ontdekken.
De hedendaagse kunstschilder wil zich niet meer binden aan bepaalde,
algemene regels. Hij behoort niet tot een stroming of richting. Persoonlijke
uitgangspunten vervangen groepsmanifesten, er is veel ruimte voor het
ontwikkelen van het individu. Tijdens de bijeenkomsten praten we over de
kunstwerken en discussiëren we over de originaliteit en de kwaliteit ervan. Waarom blijven we juist bij dat ene
schilderij staan?
In deze cursus behandelen we Henk Helmantel, René Daniëls, Philip Akkerman, Peter Klashorst, Rob
Scholte, Marc Mulders, Robbert Zandvliet en Maaike Schoorel.

Locatie: Zwolle, Het Refter, Bethlehemskerkplein.
Tijd: donderdagmiddag van 14:00 tot 16:00 uur
Data: begin 2011: februari 10 -17; maart 10 -17 -24 -31; april 7 - 21; excursie 9 april.
Kosten: 185 euro per persoon inclusief een syllabus. De excursie is exclusief reiskosten, entree en versnaperingen
en duurt ca. 90 minuten zonder pauze.
Inschrijven: via www.mandarte.nl (klik op de inschrijfbutton onder de cursus ‘Uit de verf’) per telefoon 0229- 297464
of per mail: info@mandarte.nl graag de naam van de cursus vermelden.
(bijlage: afbeelding Henk Helmantel Arjens eerste slofjes 1978)
NB redactie: Contactpersoon Mandarte: drs. Jeroen Damen 06-30 733 722

