
 

 

 

 

Na onze reizen naar de Baltische Staten is het nu weer hoog tijd om weer naar het zuiden te gaan. 

Milaan is zo’n plek waar iedereen het altijd over heeft, omdat het aan mode en design doet denken, 

maar Milaan is zoveel meer dan dat, zeker nu mede dankzij de grote firma’s Prada en Pirelli er een 

aantal musea voor hedendaagse kunst bij zijn gekomen. We denken daarom dat we velen van jullie 

een groot plezier zullen doen om voor de komende herfstvakantie van vrijdag 20 tot en met zondag 

29 oktober Milaan en zijn betoverende omgeving op het programma te zetten. Uiteraard denken we 

hierbij ook aan het beroemde Laatste Avondmaal van Leonardo Davinci. We zullen zeker onze best 

doen om deze unieke fresco te bezoeken.  

In Münster zullen we de beeldententoonstelling Die Skulpturprojekte die elke tien jaar in de 

openbare ruimte plaats vindt op zaterdag 16 september bezoeken en uiteraard staat ons 

kunstweekend naar Nordrhein Westfalen op 18 en 19 november met een aantal schitterende 

tentoonstellingen weer op het programma.  

We wensen iedereen een kunstzinnige zomer toe en hopen jullie in het najaar weer op onze reizen te 

mogen begroeten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Münster: Skulpturprojekte 

Sinds 1977 nodigt de stad Münster elke tien jaar kunstenaars afkomstig uit de 

hele wereld uit om met nieuw werk de publieke ruimte van Münster met kunst 

te confronteren. In de zomer van 2017 is Münster voor de vijfde keer de locatie 

voor deze grote internationale tentoonstelling.  Het is één van de grootste en 

belangrijkste kunstmanifestaties van kunst in de openbare ruimte ter wereld. 

Ook van de vorige 4 edities zijn er o.a. beelden te vinden van Herman De Vries,  

Rosemarie Trockel,  Claes Oldenburg, Dan Graham, Donald Judd, Bruce 

Nauman. Zij verfraaien nog steeds het stadsbeeld. Traditiegetrouw is de ontwikkeling van de 

expositie gebaseerd op suggesties van de uitgenodigde kunstenaars voor tijdelijke projecten in de 

openbare stedelijke ruimte. Hoewel de discussie over  hedendaagse sculptuur en de mogelijkheden 

voor kunst in de openbare ruimte steeds de uitgangspunten voor het artistieke onderzoek zijn, 

werpt elk decennium weer zijn eigen vraagstukken op. Mechanismen, vormgeving en uitwerkingen 

van digitalisering en globalisering zijn thema's bij de vijfde editie van Skulptur Projekte.  Zo´n 30 

nieuwe artistieke posities tussen beeldhouwkunst en performance kunst zullen te zien zijn, die 

onderdeel worden van de architectonische, historische en maatschappelijke context van de stad. 

Behalve op talrijke locaties in het oude centrum van Münster, staan er bij de vijfde editie 

kunstwerken tot zo’n 5 km uit het centrum. Zo kan de bezoeker met nieuwe – en onverwachte – 

aspecten van de stad kennismaken.   Dit jaar (2017) speelt bovendien het Theater im Pumpenhaus 

een centrale rol als locatie voor bijvoorbeeld de performances van de groep Gintersdorer/Klaßen. 

Op het plein ervoor bevindt zich een groot vuur van de kunstenaar Aram Bartholl, waaraan met 

behulp van een ‘stokbroodtechniek’ mobiele telefoons opgeladen kunnen worden. 3 Ruimtes in het 

LWL-Museum für Kunst und Kultur dienen als projectlocatie en bieden een nieuwe kijk op het 

gebouw.  

Kosten:  € 70,-  Inclusief vervoer luxe touringcar, rondleiding in Münster (onder voorbehoud), reader 

en lezing op 14 september Podium Zuidhaege in Assen 
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 Milaan en omgeving 

We associëren Florence vaak met de Renaissance en vergeten daarbij dat in dezelfde periode Milaan 

een even belangrijke rol speelde. Wat dat betreft deden de Sforza’s uit Milaan niet onder voor de 

Medici’s uit Florence. Ook de Sforza familie gaf veel opdrachten aan kunstenaars en deze hebben 

duidelijk hun sporen in Milaan nagelaten. Hoewel Milaan misschien op het eerste gezicht niet zo’n 

middeleeuws karakter heeft, herbergt Milaan vele kunstschatten, zoals de Dom en de oude kerken. 

Ook in de vele musea en patriciërs huizen zijn er veel kunstschatten te bewonderen. Het betreft 

kunst van de grote namen uit de renaissance, maar ook uit het begin van de 20e eeuw. Prada en 

Pirelli hebben beide meerdere grote gebouwen in de stad geopend, waar hedendaagse kunst van 

topformaat te zien is. Zo is in een oude hangar van Pirelli er een installatie van 7 immense torens, 

van Anselm Kiefer te zien.   

Alle aandacht tijdens onze reis gaat echter niet alleen uit naar Milaan, maar ook naar het aan het 

Lago Maggiore gelegen Ascona. Deze Zwitserse plaats was in het begin van de 20ste eeuw een 

kunstenaarskolonie. Ook brengen we een bezoek aan Como, Como ligt prachtig aan het 

gelijknamige meer. De stad is vooral bekend om zijn dom. Ook brengen we een bezoek aan Monza 

dat ook een schitterende kathedraal bezit en aan Bergamo, de mooiste stad van Noord-Italië     

 Programma 

We vertrekken op vrijdag 20 oktober en overnachten in Frankrijk in het nabij Mulhouse gelegen 

Sausheim.                                                                                                                                                   

=> Op de heenweg bezoeken op zaterdag 21 oktober we in het Museum Fondation Beyeler bij 

Riehen/Bazel de bijzondere tentoonstelling van Paul Klee. De tentoonstelling is gewijd aan een nog 

weinig bestudeerd aspect van Paul Klees oeuvre - de abstractie. In de eerste helft van de 20e eeuw, 

was de verschuiving naar en de ontwikkeling van de abstracte kunst een groot probleem voor veel 

Europese kunstenaars. De Zwitserse kunstenaar Paul Klee nam deze uitdaging aan: In zijn 

uitgebreide oeuvre van bijna 10.000 werken zijn - van het vroege tot het late werk – vinden we 

voorbeelden van de ontwikkeling en processen van zijn abstractie in de schilderkunst terug. Bij 

Klee's non-figuratieve werken zijn natuur, architectuur, muziek en personages van cruciaal belang. 

Voor wie er nooit eerder geweest is, alleen het museum al is een bezoek waard.                                    

Het is door Renzo Piano ontworpen en ligt prachtig in het landschap.                                                              

Vanuit onze vaste, centraal gelegen standplaats Medolago zullen we Milaan, Ascona (met de 

voormalige kunstenaarskolonie Monte Verità) , Bergamo, Monza en Como bezoeken.                                                                                         
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Wij verblijven daar vanaf zaterdag 21 oktober tot zaterdag 28 oktober. We bezoeken vier en een 

halve dag Milaan, een dag gaan wij naar Monza en Bergamo en we gaan ook een dag naar Ascona. 

De volgorde van wat we gaan bezoeken is op dit moment nog niet bekend.  

=> We maken onder leiding van een plaatselijke gids een wandeling door het centrum, waarbij 

natuurlijk de Dom, de Galleria Vittorio Emanuelle en La Scala niet op het programma zullen 

ontbreken. Ook staat een bezoek aan het beroemde Laatste Avondmaal van Leonardo da Vinci De 

Santa Maria delle Grazie (een voormalig Dominicaner klooster) op het programma. Het kunstwerk in 

de eetzaal wordt vaak een fresco genoemd, hoewel het dat officieel niet is. Da Vinci schilderde Het 

Laatste Avondmaal namelijk op een droge muur en niet op nat gips. Die techniek deed het schilderij 

geen goed, al kort na de voltooiing (in 1498) zette het verval in. Daarna raakte het verder 

beschadigd door mislukte restauraties, verontreiniging en – tijdens de Tweede Wereldoorlog – een 

bom. De laatste restauratie werd voltooid in 1999. Het Laatste Avondmaal toont het moment 

waarop alle twaalf discipelen gelijktijdig reageren op Jezus' uitspraak dat één van hen Hem zal 

verraden.  Tickets worden mondjesmaat verstrekt. Het fresco is zeer kwetsbaar en daardoor is de 

ruimte, waar deze zich bevindt, zeer beperkt toegankelijk (15 minuten). Het is ons echter twee keer 

gelukt. We doen ons uiterste best om het ook voor de derde voor elkaar te boksen.    

 

=> Het fresco in de Sala delle Asse van het Castello Sforzesco is mogelijk van Leonardo da Vinci, 

maar dat staat niet vast. Dit kasteel ligt midden in de stad en was het machtscentrum van de 

hertogen van Milaan. Het complex heeft vier meter dikke muren, grachten, torens en 

ophaalbruggen. De oorsprong ligt halverwege de 14e eeuw toen de familie Visconti op deze plaats 

een fort bouwde. Een eeuw later werd het volledig verbouwd door de vierde hertog van Milaan, 

Francesco Sforza. Hij breidde het complex uit met de Corte Ducale (woonvertrekken) en de Cortile 

delle Milizie (opstelplaats voor de troepen). Het is een schitterende voorbeeld van militaire 

renaissance bouwstijl. In de Meusei del Castello zie je het laatste (en onvoltooide) beeldhouwwerk 

van Michelangelo, de Pietà Rodanini die dit werk maakte toen hij 90 jaar was. Verder zijn er 

schilderijen van o.a. Antonello da Messina, Canaletto, Andrea Mantegna en Bernardo Bellotto, 

keramiek, beeldhouwwerken, antieke meubelen, wandtapijten, wapens en muziekinstrumenten.   

=> We hebben een unieke gelegenheid om een tentoonstelling van het werk van Caravaggio in 

het Palazzo Reale te zien. Het oude Koninlijke Paleis ligt vlakbij de Dom. De tentoonstelling 

presenteert 20 meesterwerken van Caravaggio - voor de eerste keer samen in Milaan. De 

tentoonstelling is opgebouwd in chronologische volgorde – ze verhaalt over de jaren van zijn 

buitengewone artistieke productie die opnieuw geïnterpreteerd werd in het licht 

van het chronologische onderzoek. Sinds 2009 wordt er een grondige analyse 

gemaakt van documenten.    

=> Museo Poldi Pezzoli is het oudste kunstmuseum van Milaan en is 

genoemd naar de 19e -eeuwse kunstverzamelaar Poldi Pezolli. Het herbergt 

meesterwerken van Botticelli,  Cranach, Mategna, Caravaggio en Piero della 

Francesca. Een van de mooiste vrouwenportretten ooit bevindt zich daar ook. 

Het is van de renaissance schilder  Piero del Pollaiuolo.  

=> De Pinacoteca di Brera omvat bijna 500 schilderijen uit 14e – 20e eeuw. 

Het heeft een van de grootste verzamelingen van de Italiaanse renaissance kunst in Italië met o.a. 

meesterwerken van Piero della Francesca, Raphael, Mantegna, Bellini, Caravaggio, Tintoretto en 

Veronese.  De verzameling moderne kunst is klein met werk van o.a Modigliani, De Chirico en 

Carrà.  
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=> Moderne kunst komt ook aan bod bij ons bezoek aan de Fondazione Bosschi di Stefano. De 

prachtige villa werd in de jaren dertig van de vorige eeuw gebouwd voor het kunstminnende 

echtpaar Antonio Bosschi en Marieda di Stefano. Zij lieten een collectie Italiaanse avant-garde kunst 

uit het begin van de 20e eeuw na met werk van o.a. De Chirico, Morandi en Fontana.   

=> Op onze wandeling door Milaan bezoeken we een aantal oude kerken zoals de San Maurizio 

en de Santa Maria della Passione.  De Chiesa di San Maurizio is een zestiende-eeuwse kerk versierd 

met een reeks prachtige muurschilderingen. De zestiende-eeuwse kerk en de omliggende tuinen 

zijn hersteld en je vindt hier enkele van de best bewaarde muurschilderingen van de stad. Het 

gebouw dateert uit 1503, maar verkeert nog in uitstekende staat. In het gewelfde schip zie je een 

reeks muurschilderingen van bekende kunstenaars. Zo zijn er muurschilderingen van Bernardino 

Luini en zijn zoon Aurelio. Daartegenover bevindt zich een groot werk van Simone Peterzano, naar 

verluidt het eerste werk vanPeterzano in Milaan. In de tuinen staan de overblijfselen van een muur 

uit de tijd van keizer Maximianus.                                                                                                                                 

Maria della Passione is na de Duomo één van de grootste kerken van Milaan. De kerk werd gebouwd 

in 1496 en had oorspronkelijk het grondplan van een Grieks kruis, maar dit werd in 1573 door 

architect Martino Bassi verlengd met een schip en zes halfronde kapellen aan weerszijden. In de 

kerk zelf is een aantal schitterende fresco’s te zien van Ambrogio Bergognone, gemaakt tussen 

1510 en 1515 en schilderwerken van Daniele Crespi en Bramantino. 

=> Een dag ruimen we in om hedendaagse kunst te zien. Fondazione Prada is een nieuw 

cultuurcentrum en museum in Milaan. Het museum voor moderne kunst is gevestigd in een oude 

distilleerderij, die door het Nederlandse bureau OMA van Rem Koolhaas werd omgetoverd tot een 

expositieruimte voor de kunstcollectie van Patrizio Bertelli en Miuccia Prada, met werk van grote 

namen als Jeff Koons, Damien Hirst en Roy Lichtenstein.  

Op het voormalige fabrieksterrein buiten het centrum van Milaan vind je zeven verschillende 

gebouwen, met naast oude graansilo’s en pakhuizen ook drie nieuwe creaties van Koolhaas. Het 

cultuurcomplex bevat 19 duizend vierkante meter aan tentoonstellingsruimte, filmzalen en horeca. 

Het Haunted House, een vier etages hoog industrieel gebouw dat is bedekt met bladgoud is het 

meest in het oog springende element van de Fondazione. Bijzonder is ook het filmtheater van 

roestvrij staal. De Fondazione Prada beheert ook een kerk, Santa Maria Annunziata.  We zien in de 

in de daar gevestigde  de Chiesa Rossa, een project van de neon-kunstenaar Dan Flavin. 

Ook Pirelli beheert een gebouw, de Hangar Bicocca. De Sette Palazzi Celesti  van Anselm Kiefer 

kregen in de hangar een permanente plaats. De immense fabriekshal met zeven monumentale 

torens van cement voelt bijna aan als een kathedraal. Tot 2018 worden deze aangevuld door 5 

immens grote schilderijen van Anselm Kiefer. Ook zijn er tijdelijke exposities te zien. Wanneer wij 

er zijn, is er een tentoonstelling van Lucio Fontana. Deze keer niet zijn bekende Concetto Spaziale 

schilderijen, maar wat onbekender werk, omgevingskunst ( environments).   

    

=> We gaan de leuke stadjes Monza en Bergamo verkennen. Monza heeft nog een oude 

stadskern. Midden in het centrum staat de dom, die bekleed is met groene en witte kleuren en 



versierd is met fresco's, gewijd aan koningin Theodolinda, die in de zesde eeuw de kathedraal liet 

bouwen. Daar ligt ook een kroon die aan keizer Constantijn zou hebben toebehoord waarin een 

spijker van het Heilige Kruis is verwerkt.                                                                                                                        

Bergamo is één van de mooiste steden van Noord-Italië. De oude stad ligt boven op een heuvel en 

wordt omringd door 15e eeuwse Venetiaanse stadsmuren en is sinds de 15e eeuw nauwelijks nog 

veranderd. Bergamo maakte bijna 400 jaar deel uit van de Venetiaanse Republiek. De Venetiaanse 

leeuw van San Marco is nog overal terug te zien en ook de stadsmuren zijn gebouwd door de 

Venetianen. Deze muren zijn nog vrijwel volledig in tact. Het middelpunt van de Città Alta is het 

mooie Piazza Vecchia. Daar omheen liggen middeleeuwse huizen, smalle steegjes, eeuwenoude 

torens en Renaissance-gebouwen. Een van de mooiste gebouwen is het 12e eeuwse Palazzo della 

Ragione, het oudste nog bestaande stadhuis van Noord-Italië. Daarnaast is ook de gotische Basiliek 

van Santa Maria Maggiore een schitterend 12e eeuws overblijfsel.           

De stad ontwikkelde zich vanaf de 16e eeuw buiten de stadmuren tegen de flanken van de heuvel 

en steeds lager tot het moderne centrum, de Città Bassa, de Lage Stad, zich uiteindelijke uitstrekte 

over de vlakte aan de voet van Città Alta. De Accademia Carrara ligt in de Città Bassa en heeft een 

prachtige collectie schilderkunst van Italiaanse meesters uit de 15e tot 19e eeuw waaronder 

Botticelli, Raffaelo, Bellini, Mantegna, Crivelli en Canaletto 

=> Ascona was in het begin van de 20e eeuw een kunstenaarskolonie. Marianne von Werefkin 

(1860 – 1938) was in1924 medeoprichtster van de nieuwe kunstenaarsgroep Großer Bär in Ascona. 

Van deze kolonie is nu een gigantische collectie overgebleven, die door de Marianne von Werefkin 

Foundation beheerd wordt.  De collectie werken van de in 1939 opgerichte Fondazione Marianne 

Werefkin in het Museo communale d´arte moderna Ascona omvat 70 van haar schilderijen en 160 

schetsboeken. Buiten het werk van Werefkin is er ook werk van Alexander Jawlenski, Paul Klee, 

Utrillo en Franz Marc. 

=> Enthousiaste leden van de 

vegetariërsbond ontdekten de Monte 

Verità boven Ascona aan het  begin van 

de 20e eeuw als oord voor hun utopie 

van een andere wereld. Bewoners en 

bezoekers waren gedeeltelijk 

anarchistisch en hielden er een strikte 

moraliteit er op na. Bij deze cultuur 

hoorde ook naakt lopen. Baron von der 

Heidt vestigde in 1926 een cultureel 

centrum in het pand. Dankzij 

renovaties stralen de architectonische 

en ideële invloeden uit de 100-jarige 

geschiedenis van het gebouw nu in 

nieuwe glans tussen rationaliteit en 

fantasie. Er bevindt zich nu een hotel 

en conferentieoord in Bauhaus- stijl 

met een bijzonder mooi uitzicht over het Lago Maggiore. Er is een interessant museumpje bij, dat 

een goed beeld geeft van de bijzondere geschiedenis.Er blijft ook nog tijd over om langs de 

boulevard aan de oever van het Lago Maggiore te flaneren. 

=> Op zaterdag 28 oktober begint de terugreis, maar we bezoeken eerst nog Como. Como ligt 

heel fraai aan het Como Meer en is vooral bekend om zijn prachtige witte marmeren Dom. Het is de  

gotische kathedraal, die het laatst in Italië gebouwd is. De bouw startte in 1396 en pas in 1770 was 

de dom helemaal klaar.           

Indien er genoeg tijd is, rijden wij via een mooie weg langs het Como Meer en het Meer van Lugano 

naar de snelweg en dan door naar Sausheim, waar wij overnachten. 

Zondag 29 oktober rijden wij naar Nederland naar onze opstapplaatsen. 

Kosten:  € 1225,- Inclusief luxe touringcar, verblijf in **** hotels op basis van halfpension, Toeslag 

1pk € 185,- , kunsthistorische begeleiding, reader. Entrees, rondleidingen, rondwandelingen en 

reserveringskosten (ca € 150 zijn bij de prijs inbegrepen), voorbereidingsdag: zaterdag 8 oktober, 

Podium Zuidhaege (ICO).  ~ In verband met hotelopties graag spoedige aanmelding !! ~ 



 

 

 Weekend Kunst(s)hoppen in NordRhein Westfalen 

Bonn, Keulen, Wuppertal 

 

Tijdens dit weekend hebben we weer uit het overgrote aanbod een aantal zeer verschillende 

tentoonstellingen gekozen die als toptentoonstellingen gelden. Zo bezoeken we in de Kunsthal in 

Bonn de tentoonstellingen: Ferdinand Hodler: Early Modern Artist / DOSSIER Gurlitt NAZI kunstroof 

en zijn gevolgen. In het LVR-LandesMuseum in Bonn: De Cisterciënzers. Het Europa van de 

kloosters. In het Wallraf- Richartz Museum in Keulen bezoeken we de tentoonstelling Tintoretto: A 

star is born over het vroege werk van Tintoretto en heiter bis wolkig Naturschauspiele in der 

niederländischen Malereit. Tot slot eindigen we ons kunstweekend in het Von der Heydtmuseum 

met de overzichtstentoonstelling van Manet. 

 

Bonn: Kunsthalle: Ferdinand Hodler: Early Modern Artist / DOSSIER Gurlitt  

NAZI kunstroof en zijn gevolgen.  LVR-Landesmuseum:  Die Zisterzienser. Das Europa der 

Klöster 

 

Ferdinand Hodler (1853-1918) is één van de 

belangrijkste en meest succesvolle Zwitserse 

kunstenaars van de vroege twintigste eeuw. 

Naast Edvard Munch en Gustav Klimt gold hij 

als een belangrijke vertegenwoordiger van het 

Symbolisme en de Art Nouveau. Hodler’s 

voorliefde voor versiering, zijn formele 

herhalingen, sterke contourlijnen en 

eigenzinnig palet werden door de kunstcritici 

destijds al geprezen als vernieuwend en 

origineel. Zijn indrukwekkende monumentale 

werken trokken vooral in Duitsland grote 

belangstelling.  

Met meer dan honderd schilderijen en vele 

tekeningen werpt het licht op Hodler carrière - 

opleiding, buitenlandse reizen, deelname aan 

wedstrijden, schandalen en tentoonstellingen - 

en presenteert het werken uit de genres van 

het landschap, portret, figuur en de geschiedenis van de schilderkunst. Voor het eerst in twintig 

jaar is er zo’n grote overzichtstentoonstelling met werk van Hodler in Duitsland te zien. 

  

In de tentoonstelling: DOSSIER Gurlitt NAZI kunstroof en zijn gevolgen concentreren de 

tentoonstellingsmakers zich in Bonn op de kunstwerken die van hun eigenaren werden afgenomen 

als onderdeel van de nazi-vervolging en op werken waarvan de herkomst nog niet is vastgesteld.  

De  tentoonstelling in Bonn werpt licht op het lot van de vervolgde, meestal  Joodse 

kunstverzamelaars - en kunsthandelaren en op de kopers, veelal nazis van deze werken. In de 

tentoonstelling in Bern haat men in op de erfenis van Gurlitt. Gurlitt liet 1.280 werken na aan het 

Kunstmuseum te Bern die, verbazingwekkend, de erfenis aanvaarde. De familie van Gurlitt vocht het 

testament zonder succes aan. Het museum wil geen 'besmette' kunst dus bleven er direct al 470 

werken in Duitsland, de overige werken worden dus nog onderzocht. 

Cornelius Gurlitt was een Duitse kunstverzamelaar waarbij in 2012 na een inval door de Duitse 

belastingdienst ruim 1.400 werken werden gevonden die een gezamenlijke waarde 

vertegenwoordigden van meer dan één miljard Euro, onder de stukken bevonden zich werken van 

Liebermann, Matisse, Picasso en Renoir. Bijna de helft bleek afkomstig te zijn van roofkunst, 

niemand behalve Gurlitt wist af van de schilderijen, ook voor zijn familie heeft hij dit altijd geheim 

gehouden. Cornelius Gurlitt overleed op 6 mei 2014, hij was toen 81. Zijn oma was Joods. Het zal 

nog jaren kosten om alle rechtmatige eigenaren op te sporen, als dat al lukt. 

 

De tentoonstelling met de titel ‘Die Zisterzienser. Das Europa der Klöster’ ofwel De 

cisterciënzers. Het Europa van de kloosters. in het LVR-Landesmuseum Bonn gaat over het 

buitengewone succesverhaal van de orde der cisterciënzers en het belang van cisterciënzers voor de 
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Europese beschaving. Van het eind van de 11e tot het midden van de 13e eeuw stichtten de 

cisterciënzers meer dan 650 kloosters. De ‘witte monniken’ verspreidden zich over het hele 

continent en ontwikkelden zich tot een van de machtigste organisaties van het christendom. De 

cisterciënzer monniken en nonnen droegen een belangrijk steentje bij aan de ontwikkeling van de 

Europese beschaving. Aan de hand van zo´n 200 kostbare objecten uit heel Europa kunnen de 

spiritualiteit en de leefwereld binnen de kloostermuren worden ontdekt. De tentoonstelling richt 

zich vooral op de middeleeuwse bloeiperiode van de orde. De cisterciënzers bezinnen zich op de 

regels van de heilige Benedictus uit de 6e eeuw – ‘Ora et Labora’ (Bid en Werk) – en vinden de weg 

naar een diepe religiositeit, die ook nu nog door veel mensen wordt bewonderd. Ze concentreren 

zich op de essentie: in leefwijze, kunst en architectuur. Hun waarden en innovaties weten nog altijd 

te fascineren. Aan de hand van prachtige schilderijen, sculpturen, middeleeuwse handschriften, 

maar ook alledaagse gebruiksvoorwerpen uit heel Europa vertelt de tentoonstelling het verhaal van 

de orde, haar organisatiestructuur en haar ontwikkeling.  Voor het eerst bezoeken we dit museum.  

 

Keulen:  Wallraff Richartzmuseum  

Tintoretto – a star is born / heiter bis wolkig Naturschauspiele in der niederländischen 

Malerei 

  

 

 

Als opmaat tot de viering van de 500ste geboortedag van het schildergenie Jacopo Tintoretto 

(Venetië 1518/1519-1594) laat het Wallraff Richartzmusem in een grote overzichtstentoonstelling 

Tintoretto - A Star is Born het vroege werk van Tintoretto zien. Hij wordt samen met Paolo Veronese 

als de meest succesvolle van de Venetiaanse schilders na Titiaan beschouwd. Alle grote musea in de 

wereld lenen hiervoor Tintoretto’s vroege werk uit. Op de tentoonstelling zijn ook de laatste 

resultaten van het onderzoek van het vroege werk van Tintoretto te zien. Curator Roland Krischel 

heeft bijvoorbeeld ontdekt, dat een groot en mysterieus schilderij uit de collectie van de Britse 

koningin niet door een Vlaamse kunstenaar is geschilderd, maar door de jonge Tintoretto. Het 

Wallraf toont dit schilderij “het Labyrint van de Liefde” van de Royal Collection voor het eerst in 

dialoog met meesterwerken die de Italiaanse kunstenaar gemaakt tijdens dezelfde periode.  

Tintoretto weerspiegeld als geen ander Venetiaanse schilder de levende werkelijkheid van zijn 

thuisstad.  Niet alleen zullen religieuze, allegorische, erotische schilderijen en portretten van de 

jonge Tintoretto voor het eerst in Keulen bij elkaar worden gebracht, maar geselecteerde 

tekeningen, prenten en sculpturen onderstrepen de brede culturele horizon van de schilder.  Over 

zijn latere en succesvolle jaren is veel bekend. Zo voltooide hij, samen met zijn medewerkers, grote 

opdrachten voor het Dogepaleis en de  muur en plafondschilderingen in Scuola di San Rocco. 

 

Twintig “Himmelsbilder” van Nederlandse schilders uit de Gouden Eeuw zien we aan ons 

voorbijtrekken op de tentoonstelling heiter bis wolkig Naturschauspiele in der niederländischen 

Malerei. Deze Gouden Eeuw schilders als Albert Cuyp, Ludolf van Bakhuizen, Jacob van Ruisdael of 

Jan van Goyen gebruikten de lucht niet meer als louter achtergrond, maar maakte hem tot een groot 

podium. Zij zetten de eerste indrukwekkende weersverschijnselen als kolkende wolken, brandende 

zon en stormen in de schijnwerpers en werden zo de bewonderde protagonisten van een nieuwe 

kunstrichting. Volgens een meteoroloog van de Deutsche Wetterdienst in Essen hebben de schilders 

het weer in hun schilderijen  verbluffend accuraat vastgelegd. Alle werken die we zullen zien zijn  

uitstekende voorbeelden van de belangrijke en gevarieerde rol die lucht en weer in de Nederlandse 



landschapschilderkunst van de Gouden Eeuw heeft gespeeld. De kunstenaars merkten de 

bijzondere weersomstandigheden op en schilderden deze precies, lang voordat de wetenschap zich 

professioneel met de weerverschijnselen bezig hield. 

  

Wuppertal: Von der Heydtmuseum: Manet 

 

 

Liefhebbers van het impressionisme zijn aan het 

juiste adres in het Wuppertaalse Von der Heydt 

Museum: De verzameling van het museum is terug 

te voeren op donaties van de bankiersfamilie Von 

der Heydt, diens interesse in eerste instantie uitgaat 

naar de schilderkunst van de 19de eeuw en dan in 

het bijzonder het impressionisme. Ondertussen 

hebben we al vaak in het Von der Heydt museum 

overzichtstentoonstellingen van de Impressionisten 

bezocht. Ditmaal bezoeken we de 

overzichtstentoonstelling van Edouard Manet.    

Zijn leven lang was Edouard Manet (1832-1882) een 

eenling. Misschien dat juist door zijn 

onafhankelijkheid  zijn visie op de kunst  en de 

verschijnselen van de wereld zo nieuw en interessant 

voor ons zijn en dat daardoor zijn schilderijen ons 

nog steeds fascineren. Het Von der Heydt-Museum 

in Wuppertal laat het gehele oeuvre van Manet zien, 

te beginnen met de eerste voorzichtige pogingen als 

leerling van Thomas Couture en eindigend met de 

schitterende tuin schilderijen van Rueil uit 1882.  

Manet’s relatie met de 19
e

 eeuwse samenleving in 

Frankrijk staat centraal in deze tentoonstelling. Het 

overzicht van zijn werk bestaat onder andere uit schilderijen van zijn Spaanse periode, de bekende 

zeegezichten, evenals zijn latere portretten en figuur scènes met hun psychologische spanning 

tussen de hoofdrolspelers; ze lijken als het ware een voorbode te zijn van de moderne 

psychoanalyse. Manet’s opvallende visuele composities waren baanbrekend in zijn tijd en maakte 

hem een kunstenaar die baanbrekend werk heeft verricht voor de schilderkunst en de 

daaropvolgende generaties kunstenaars heeft geïnspireerd.   

 

Kosten:  €  225,-  inclusief: vervoer luxe touringcar, overnachting**** hotel Mettmann ontbijt en 

diner, deskundige begeleiding, reader, verhoogde entrees en rondleidingen (€ 59,-), geen toeslag 1pk   
 

  

  

 

  

 

http://www.ngv.vic.gov.au/explore/collection/work/4160/

