8 KUNSTHISTORISCHE LEZINGEN SEPT. / OKT. / NOV. 2016
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Acht gerespecteerde kunstenaars, acht levensverhalen,
acht maal genieten van kunst met Sander Kletter
Na de succesvolle lezingencycli van 2013 tot en met 2015, start donderdagavond 29
september bij Galerie Beeldkracht een nieuwe cursus kunstgeschiedenis. Tijdens acht
avonden van 19.30 tot 21.30 uur neemt de bevlogen kunstliefhebber en kunstkenner
Sander Kletter u mee op een inspirerend visueel avontuur.
Voor deze nieuwe cyclus van 8 avonden heeft Kletter met zorg honderden afbeeldingen vanaf de
renaissance tot heden geselecteerd uit de kunstgeschiedenis. Aan de hand van acht kunstenaars van
formaat zoals Christo, Marlene Dumas, Henri Matisse, Michelangelo en Franz von Stuck gaat hij
kriskras door de kunstgeschiedenis. Elke avond vormt een andere kunstenaar het middelpunt van zijn
verhaal. Het levensverhaal en het oeuvre van de betreffende kunstenaar komt aan bod, naast
beroemde meesterwerken van zijn of haar belangrijkste tijdgenoten, inspiratiebronnen en
voorgangers. Aan de orde komen compositieleer, iconografie, stijlkenmerken, abstractie, verbeelding
van ruimte en techniek. Veel voorkomende genres als het (zelf)portret, het landschap en het
historiestuk passeren eveneens wekelijks de revue. Er is geen voorkennis voor deelname nodig.
De cursusleider is de enthousiaste kunsthistoricus Sander Kletter, een geboren verteller, die
fulltime met beeldende kunst bezig is sinds 1982. Op grond van zijn unieke veelzijdigheid binnen het
kunstenveld staat hij garant voor een leerzame cursus. Hij studeerde cum laude af als kunsthistoricus
aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkt sinds 2013 aan een boek over Nederlandse kunstkritiek
op videokunst, welke november 2016 zal worden gepubliceerd. Hij is tevens gediplomeerd docent
tekenen, schilderen en kunstgeschiedenis op eerstegraads niveau met 15 jaar ervaring. Sinds 1995 is
Kletter directeur/eigenaar van Galerie Beeldkracht en sinds 2012 is hij hoofdredacteur van de
afdeling kunstgeschiedenis van de kunstwebsite Art Salon Holland. Als beeldend kunstenaar
exposeerde hij zelf onder meer solo in Amsterdam, Den Haag en Parijs.

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

Cursusdata
Cursuslocatie
Cursusprijs

:
:
:

29/9, 6/10, 13/10, 27/10, 3/11, 10/11, 17/11, 24/11
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

