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De fantastische tempel van Giovanni Lomazzo. Kunst
vanaf de renaissance
Na de succesvolle edities van 2013 tot en met 2016, start donderdag 28 september bij
Galerie Beeldkracht de nieuwe cursus kunstgeschiedenis. Tijdens acht avonden van
19.30 tot 21.30 uur neemt Sander Kletter je mee op een inspirerende ontdekkingsreis.
Als uitgangspunt voor deze lezingencyclus heeft Kletter de revolutionaire visie van Giovanni Lomazzo
gekozen. Deze ambitieuze Italiaanse kunstschilder en kunstcriticus uit de 16e eeuw claimde het eerste
praktische, theoretisch onderbouwde, handboek voor kunstenaars te publiceren. De rode draad van
zijn verhaal was dat voor kunst zeven aspecten essentieel zijn. Emotie en licht vormen twee van die
zeven pijlers, die hij onder meer behandelt in zijn boek ‘Ideeën voor een tempel van de schilderkunst’ uit
1590. Elke avond vormt één aspect van Lomazzo het middelpunt van Kletter zijn verhaal. Hij laat een
groot aantal zorgvuldig geselecteerde kunstwerken zien vanaf de renaissance (veertiende eeuw) tot
en met de moderne kunst (negentiende en twintigste eeuw). Kunstwerken van zowel beroemde als
onbekende kunstenaars komen aan bod. De laatste 50 jaar groeide het respect voor de theorie van
Lomazzo. Misschien omdat deze onbedoeld een voorspelling heeft gedaan over dat wat later in de
kunstgeschiedenis belangrijk bleek. Voor deelname aan deze cursus is geen voorkennis nodig.
Cursusleider is de geboren verteller en kunstkenner Sander Kletter (1962), die fulltime met
beeldende kunst bezig is sinds 1982. Zijn unieke veelzijdigheid in het kunstenvak garandeert een
leerzame cursus. Hij studeerde cum laude af als kunsthistoricus aan de Rijksuniversiteit Groningen.
November 2016 verscheen zijn eerste kunsthistorische boek, getiteld ‘Turbulentie rond videokunst.
Kunstkritische reflecties op een nieuw medium 1970-2010’. Hij is bovendien gediplomeerd docent
tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis op eerstegraads niveau. Sinds 1995 is hij eigenaar van
Galerie Beeldkracht, sinds 2012 hoofdredacteur van de online kunstencyclopedie artsalonholland.nl.
Als beeldend kunstenaar exposeerde hij o.a. in Amsterdam, Den Haag, Ferrara en Parijs.

De cursusgroep van 2013 in de verduisterde galerie waar de powerpointlezingen plaatsvinden

Cursusdata
Cursuslocatie
Cursusprijs

:
:
:

28/9, 5/10, 19/10, 2/11, 9/11, 16/11, 23/11, 30/11
Galerie Beeldkracht, Torenstraat 6-8, Scheemda
€ 145,- per persoon, inclusief koffie/thee met iets erbij

Mee doen? U kunt zich opgeven via 0597-591068 of per e-mail cursus@beeldkracht.com
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