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NIEUWSBRIEF 
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IV 
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Geachte Helikonbezoeker, 
 
We hopen van harte dat deze nieuwsbrief u in goede gezondheid bereikt! Sinds maart zijn we 
door het coronavirus lamgelegd. Het bezoeken van een lezing of een museum, maar ook 
zoiets menselijks als nabijheid en verbondenheid zijn maar moeilijk te verwezenlijken. Geen 
gemakkelijke tijd voor u, voor ons, voor de cultuursector en dus ook niet voor Helikon.  
 
Gewoonlijk sturen we u begin juni de nieuwe brochure toe, maar in mei hebben we besloten 
deze niet te laten drukken. Toen het coronavirus de wereld zo ongeveer stilzette, hadden we 
driekwart van het nieuwe programma voor 2020-21 klaar. Al snel bleek dat een nieuw 
jaarprogramma plannen onmogelijk was, omdat vele onderdelen verschoven of geschrapt  
moesten worden, bijvoorbeeld door uit- of afstel van landelijke tentoonstellingen.  
 
Nu de lockdown versoepelt, is samenscholing nog steeds ingewikkeld vanwege de protocollen 
die de veiligheid van bezoekers moeten waarborgen. De nieuwe norm van anderhalve meter 
maakt het vinden van geschikte locaties en de uitvoering van onze activiteiten ingewikkeld. 
Om die reden hebben we nog niet voor alle activiteiten die zijn uitgevallen een passende 
oplossing. Zodra er nieuwe data zijn, ontvangt u van ons bericht. 
  
We hebben een aantal van u telefonisch gepolst en horen dat sommigen veel zin hebben in 
nieuwe activiteiten en dat anderen onder u nog maar aarzelend de deur uitgaan. Alle begrip 
daarvoor! Een en ander heeft ons doen besluiten de start van het nieuwe programma, 
oorspronkelijk gepland met als startdatum 26 september 2020, door te schuiven naar begin 
2021. 

• Tot die tijd gaan we ons inspannen om lezingen, lezingenreeksen, 
excursies en reizen die gepland waren in de maanden maart tot juli, 
alsnog zoveel mogelijk in te halen: een enkele al vóór de zomer, het 
merendeel echter in het najaar of in 2021. 

• Sommige lezingen zullen we digitaal aanbieden, via het eenvoudige 
programma Zoom. Andere zullen we in een aangepaste zaal in ons 
vertrouwde Instituto Cervantes aan het Domplein in Utrecht organiseren. 
Het spreekt vanzelf dat we uw veiligheid waarborgen door het protocol 
van het RIVM strikt toe te passen. Gelukkig is het gebouw van Cervantes 
ruim opgezet, zodat anderhalve meter afstand houden tussen de stoelen 
geen probleem is. 

• Uw inschrijving voor de desbetreffende lezing blijft gewoon staan, en u 
ontvangt nader bericht van ons zodra we zekerheid hebben omtrent de 
datum en tijd, alsmede de wijze van aanbieden. Gaat een lezing 
uiteindelijk niet door, dan ontvangt u een tegoedbon. 
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I  Verplaatste lezingen, reeksen, excursies en reizen  
 
Over de volgende programmaonderdelen kunnen we u nu reeds nadere informatie geven. 
Indien u zich hiervoor al heeft ingeschreven, ontvangt u natuurlijk ook nog apart een bericht. 

 
• Lezingenreeks: Symboliek van de romaanse beeldhouwkunst, door Ina 

Bertsch 
In deze reeks van vier gaat Ina Bertsch uitgebreid in op de romaanse beeldhouwkunst die in 
de 11e en 12e eeuw floreerde. Op deuren, timpanen en kapitelen staan vaak merkwaardige 
figuren afgebeeld, zoals ezels die een lier bespelen. Wat is de symboliek hiervan, en hoe 
kunnen we deze symbooltaal anno 2020 duiden? Bertsch geeft u aan de hand van tal van 
voorbeelden toelichting en uitleg. 
 

 
 
Deze lezingen door Ina Bertsch worden digitaal aangeboden via het eenvoudige programma 
Zoom. Als u zich al heeft ingeschreven, of alsnog wilt inschrijven, ontvangt u voorafgaand 
een link naar de online lezing en uitleg over hoe u de lezingen vanaf uw beeldscherm kunt 
bijwonen. Nieuwe data: maandag 29 juni, donderdag 2 juli, maandag 6 juli en 
donderdag 9 juli 2020 – telkens van 10.00 - 11.15 uur via Zoom. Inschrijven kan nog! 
Kijkt u ook op: https://bit.ly/3dHMU54 
 

• Lezing: Schleiermacher, of: de religieuze intuïtie, door Laurens ten Kate 
Aan het einde van de achttiende eeuw was Berlijn een verlichte stad. Friedrich 
Schleiermacher nam volop deel aan het experimentele bestaan van kunstenaars en schrijvers, 
maar verdedigde tegelijkertijd de religie. Religie is niet het geloof en de leer van de kerk, 
maar een menselijke ervaringswereld waarin intuïtie het belangrijkste is. 
Laurens ten Kate voert u binnen in de bijzondere wereld van beelden en gedachten van de 
jonge Schleiermacher: vooral zijn beroemde boek Over de religie (1799) zal centraal staan.  
Ook deze lezing bieden wij digitaal aan via Zoom. Als u zich al heeft ingeschreven, of als u 
zich alsnog inschrijft, ontvangt u spoedig de link naar de online lezing, en uitleg over hoe u de 
lezingen vanaf uw beeldscherm kunt bijwonen.  
Nieuwe datum: vrijdag 10 juli, 14.00 - 15.30 uur via Zoom. Inschrijven kan nog! Zie 
volledige tekst: https://bit.ly/2UoRUUL 

• Lezing: De archeologie van de Orkney’s, door Diana de Wild   
De Orkney-eilanden liggen ten noorden van Schotland, ver van de kust. Toch hebben mensen 
in een ver verleden deze eilanden gevonden en bewoond. Een aantal van de mooiste en oudste 
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archeologische vondsten van Groot-Brittannië ligt op deze eilanden. Door het ontbreken van 
grote voorraden hout zijn de prehistorische bewoners van het eiland in steen gaan bouwen en 
dat blijft goed bewaard. Daarom ligt het oudste huis van Groot-Brittannië op deze eilanden.  
Van deze dorpjes is Skara Brae met haar tien huizen het best bewaard gebleven.  
Aardig is dat Vikingen een aantal van deze monumenten bezochten. We weten dit omdat zij er 
runen in krasten om te laten zien dat ze er geweest waren. Wat dat betreft is er niet zoveel 
veranderd. Tijdens deze lezing wandelen we over de Orkneys en bezoeken de belangrijkste 
monumenten van deze bijzondere eilanden.   
De lezing in verplaatst naar maandag 17 augustus in het RMO te Leiden en zal tweemaal 
gehouden worden: De eerste ronde loopt van 10.30 – 12.30 uur, de tweede van 13.30 – 15.30 
uur. Ingeschrevenen ontvangen een email met meer informatie over de corona-maatregelen van 
het RMO. Nog enkele plaatsen vrij! Zie hier: https://bit.ly/3fLfeEl 
 

• Lezing: Caravaggio – Bernini. Barok in Rome, door Everdien Hoek 
Op 14 februari opende in het Rijksmuseum te Amsterdam een tentoonstelling over een nieuwe 
generatie ambitieuze kunstenaars die in de eerste decennia van de 17e eeuw het ingedutte 
Rome wakker schudde. De stad werd in korte tijd een broedplaats voor nieuwe artistieke 
ideeën en initiatieven: de voedingsbodem voor een nieuwe stijl, die pas veel later de Barok 
werd genoemd. De tentoonstelling is vanwege de corona-crisis verlengd, en loopt nu tot en 
met 13 september 2020.  
Deze lezing zal gehouden worden in het Instituto Cervantes te Utrecht. Nieuwe datum: 
vrijdag 4 september 2020, 14.00 - 15.30 uur. Kijkt u ook op: http://bit.ly/2Pr9GTO. 

 
• Excursie: Rondleiding langs de stadswerken van Utrecht, door Luuk Hijne 

De tentoonstelling De ommuurde stad, vanaf 12 september te zien in het Centraal Museum, is 
de aanleiding voor een uitgebreide wandeling in eigen stad, door stadsgids Luuk Hijne.   
Vanaf september dit jaar heeft Utrecht weer een singelgracht rond de gehele binnenstad. De 
vierbaansweg langs de Catharijnesingel heeft dan plaatsgemaakt voor de oorspronkelijke 
westelijke vaarweg. We komen langs plekken waarvan de meeste Utrechters het bestaan niet 
weten en krijgen een beeld van het vergeten leven aan de rand van de binnenstad – de plaats 
waar de stadsmuur, de bolwerken, de verdedigingstorens, de kazematten en de officiershuisjes 
een vijf meter hoge afscheiding tussen een veilige thuishaven en de eindeloze wildernis 
vormden. 
Deze rondleiding is verplaatst naar vrijdag 11 september 2020 van 13.00 - 14.30 uur. 
Startpunt: Domplein bij het verzetsbeeld. Maximaal 9 deelnemers: nog enkele plaatsen vrij! 
Opgave via info@helikon-utrecht.nl of via de website: http://bit.ly/2VMqb1U 

• Lezing: Wonderbaarlijke wonderen III door Desirée Krikhaar  
Deze laatste lezing in de serie ‘Wonderen’ sluit aan bij de gelijknamige tentoonstelling die tot 
en met 23 augustus in Museum het Catharijneconvent loopt. Hoewel de expositie een brede 
insteek heeft zal deze lezingencyclus zich toespitsen op wonderen in de vroeg- en oost- 
christelijke wereld, die alle een vervolg zijn op de wonderen, die door Christus zijn verricht. 
In de voetsporen van Christus en de Moeder Gods hebben ook veel navolgers wonderen 
verricht. Niet voor niets zijn zij daarom heiligverklaard. Heiligen, die uit naam van God, 
zonder daar geld voor te vragen, genezingen uitvoerden zijn bekend geworden als de 
‘anargyre artsen’. Panteleimon, Kyros en Johannes en vooral de broers Kosmas en Damianus 
zijn misschien wel de bekendste. Hun legenden over hun werken zijn in de loop der eeuwen 
steeds fraaier geworden. Soms worden de relieken van de wonderdoeners overgebracht en 
blijken zij op nieuwe plaatsen onverwijld hun genezende werk voort te zetten. 
Deze lezing zal gehouden worden in het Instituto Cervantes te Utrecht.  
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Nieuwe datum: vrijdag 25 september 2020, 14.00 - 16.00 uur. Er zijn nog enkele plaatsen 
beschikbaar: https://bit.ly/2V4pOhT 

• Excursie Theater van de macht: Den Haag in de 18e eeuw, door Jetze Touber 
Gepoederde pruiken, muzikale soirees, rendez-vous in het koffiehuis: de achttiende eeuw was 
een tijd van elegant vermaak. In Nederland hebben we weinig oog voor deze periode. Het was 
geen Gouden Eeuw meer, de bloei leek voorbij. Juist Den Haag leefde in de decennia vóór de 
Franse Revolutie helemaal op. Vanaf 1747 waren er weer stadhouders aan het Binnenhof 
gevestigd. De Oranjes organiseerden een hofleven dat in Nederland zijn weerga niet kende.  
Deze excursie is met zorg uitgedacht door Jetze Touber, Hagenees en historicus.  
Tijdens een stadswandeling door het centrum van Den Haag proberen we ons te verplaatsen in 
de achttiende-eeuwse beau monde. We passeren onder andere het Binnenhof, de Koninklijke 
Schouwburg, Paleis Lange Voorhout, Paleis Kneuterdijk en het Spaanse Hof. Na de lunch 
bezichtigen we vervolgens de Galerij Willem V, zodat we ons even bezoekers kunnen wanen 
van de Hofstad onder de laatste stadhouder. 
Deze excursie in Den Haag is verplaatst naar zondag 27 september 2020, 11.00 - 15.00 uur. 
Start: Binnenhof, bij de fontein voor de Ridderzaal, max. 9 deelnemers; er is nog plaats voor 
twee deelnemers! Zie ook: https://bit.ly/3ee3BWe 
 

• Lezing Het Lam Gods – voor en na de restauratie, door Martijn Pieters 
In 2020 is de restauratie van de buitenzijde van het Lam Gods afgerond. De panelen werden 
buiten hun oorspronkelijke locatie, de Sint-Baafskathedraal in Gent, als centrum van een 
tentoonstelling rondom Jan van Eyck getoond. De expositie ‘Van Eyck, een optische 
revolutie’ en kon maar kort duren: van 1 februari tot aan het begin van de corona-crisis. De 
tentoonstelling zal niet verlengd worden, maar was een groot succes: er kwamen maar liefst 
130.000 bezoekers. 
In deze lezing zal Martijn Pieters de geschiedenis, het iconografische programma en de 
invloed van dit werk op de schilderkunst behandelen. Ook de restauratie wordt uitvoerig 
belicht. De lezing vindt plaats in de grote zaal van het Instituto Cervantes te Utrecht.  
Nieuwe datum: zondag 4 oktober 2020, 14.00-16.00 uur. Kijkt u ook op: 
http://bit.ly/2rzXU1x. 

• Excursie naar ’s-Heerenberg en Kalkar onder leiding van Piet Leupen 
Aan weerszijden van de grens tussen Nederland en Duitsland en niet ver van de Rijn liggen 
's-Heerenberg en Kalkar. In het Nederlandse 's-Heerenberg staat een machtig kasteel, het Huis 
Bergh uit de 13e eeuw, dat een interessante kunstcollectie herbergt, bijeengebracht door dr. 
Jan van Heek, de Twentse textielbaron.  
In het centrum van het Duitse Kalkar bevindt zich de stadskerk Sankti Nikolaï, de Sint-
Nicolaaskerk, en daarin vinden we een oogverblindende schatkamer van laatmiddeleeuwse en 
vroeg-renaissancistische houtsnijkunst. We gaan er (onder voorbehoud) naartoe op vrijdag 9 
oktober 2020. U ontvangt nog informatie over het precieze hoe, wat, en wanneer. 
https://bit.ly/37ih50e. 
 

• Kunstreis: In de voetsporen van de Impressionisten, met Lisette Le Blanc 
Van 11 tot en met 17 mei 2021 kunt u mee met onze unieke kunstreis, die in het teken staat 
van de impressionistische schilders uit de late 19e en vroege 20e eeuw. De reis was 
aanvankelijk gepland voor juni 2020, maar is vanwege de coronacrisis verplaatst. Sommigen 
van u hebben zich al ingeschreven voor deze reis. Er zijn nog plaatsen beschikbaar!   
Voor gedetailleerde informatie en aanmelding zie: https://bit.ly/2RFdvI2 
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II  Nieuwe lezing en excursie 
We hebben een nieuwe onlinelezing en een bezoek aan een bijzonder huis kunnen toevoegen 
aan het programma. 
   

• Nieuw! Grootse cadeaus: een hommage aan Christo’s inpakkunst 
Naar aanleiding van het overlijden van de installatiekunstenaar, architect en beeldhouwer 
Christo op 31 mei 2020, geeft Lisette Le Blanc op vrijdag 3 juli 2020 om 10.30 online via 
Zoom een lezing over zijn leven en werk.  
Het eerste grote project van Christo Vladimirov Javacheff, in 1935 geboren in Bulgarije, 
dateert van 1958. Later werd hij vooral bekend vanwege zijn ‘inpakkunst’ die hij samen met 
zijn vrouw Jeanne-Claude Denat de Guillebon tot stand bracht. Voorbeelden zijn de Pont 
Neuf in Parijs, de Rijksdag in Berlijn en Central Park in New York. Christo en Jeanne-Claude 
vonden het belangrijk dat kunst toegankelijk was voor een breed publiek. Zij vroegen nooit 
subsidies aan maar bekostigden hun projecten uit de verkoop van hun werk. De projecten 
vergden soms vele jaren voorbereiding: al in de jaren zestig maakte Christo een fotomontage 
van de ingepakte Arc de Triomphe in Parijs. In 1989 volgde een collage van het project, 
waarna hij in 2017 besloot het idee verder uit te werken. Na 60 jaar zou het ‘Arc de 
Triomphe-project’ dan uiteindelijk verwezenlijkt worden. Ondanks de dood van Christo gaat 
de Arc de Triomphe postuum toch ingepakt worden en zal van 18 september tot 3 oktober te 
bewonderen zijn. Het Centre Pompidou in Parijs wijdt vanaf 1 juli een tentoonstelling aan 
Christo. Lezing via Zoom met Lisette Le Blanc, vrijdag 3 juli van 10.30 - 11.30 uur, 
aanmelden? Zie: https://www.helikon-utrecht.nl/lezingen/inpakkunst_christo 
 
 

• Nieuw! Rondleiding in het Mart van Schijndelhuis  
Architect Mart van Schijndel (1943 -1999) stelde zich in 1987 ten doel om zijn eigen 
woonhuis te ontwerpen. Zes jaar werkte hij aan dit project, op zoek naar zijn ideale 
ontwerp. In de zomer van 1992 werd het gebouwd en in de loop van 1993 was het huis 
voltooid. Veel van zijn ideeën over architectuur en ontwerpen heeft hij hier in praktijk 
gebracht. Het verborgen woonhuis, op het binnenterrein achter een poorthuis aan het 
Pieterskerkhof in Utrecht, is een schitterend plek die veel verrassingen biedt. 
U krijgt een uitgebreide rondleiding en vanwege de kleine groep - maximaal 9 bezoekers – 
heeft u alle ruimte en tijd om het prachtige huis dat achter de Dom ligt, te bewonderen.  
Vrijdag 30 oktober 2020 van 13.00 tot 15.30 uur. De kosten bedragen € 30,- per persoon 
inclusief een drankje na afloop. Meld u aan op de website van Helikon, meer over het huis 
en de rondleiding:  https://www.helikon-utrecht.nl/excursies/rondleiding_van_schijndelhuis 
 

 
III  Tips en inspiratie in coronatijd … 

 
• Nieuw! Helikon Mini’s en Knap briljant: (vergeten) vrouwen in de kunst 

Natuurlijk zitten wij deze maanden niet stil. We hebben een Helikon YouTubekanaal geopend 
waar we korte filmpjes op hebben geplaatst: Helikon Mini’s, verzorgd door Helikon-
medewerker Simon ten Kate! Docenten vertellen over beelden en thema’s die hun fascineren 
of ontroeren, soms als ‘opwarmer’ voor lezingen die zij in het nieuw Helikonseizoen in 2021 
zullen houden. Kijkt en luistert u maar: 
Ina Bertsch over ‘luxuria’ of wellust, https://youtu.be/EKbfNckxvEQ 
Lisette Le Blanc over Felix Nussbaum, https://youtu.be/_zJkXWTeo1U 
Jaap Versteegh over de Joffers en andere kunstenaressen, https://bit.ly/2YjIueh 



 6 

U kunt de Helikon mini’s ook bekijken op de homepage van onze Helikon site: 
https://www.helikon-utrecht.nl 
 

• Knap briljant: kunstenaressen! 
In de vorige nieuwsbrief van maart hadden wij het over de start van een rubriek op Helikon-
Facebook over vrouwelijke kunstenaars. Onderzoek wees uit dat gemiddeld slechts 13% van 
de getoonde werken in musea van vrouwelijke hand zijn. Yolande Turel, redacteur bij 
Helikon heeft zich ingespannen om hen op Helikon-Facebook pontificaal aanwezig te stellen. 
Wekelijks ontdekken we zo nieuwe kunstenaressen en posten we een vaak nog onbekend 
schilderij of (beeldhouw-)werk met korte bio van de maakster.  
Dat geeft ons telkens nieuwe energie en ideeën! Inmiddels staan er maar liefst 35 (al of niet 
vergeten) vrouwelijke kunstenaars in de rubriek ‘Knap briljant!: kunstenaressen’.  
Neem gerust een kijkje: http://facebook.com/HelikonUtrecht. 
 

• Kunst in coronatijden 
Wellicht las u in het NRC of zag u in april bij het tv-programma Buitenhof ook het ijzersterke 
pleidooi voor de kunsten in coronatijd van acteur en schrijver Ramsey Nasr? Hier kan 
niemand omheen: een absolute opsteker voor de cultuursector! U kunt het terugzien via deze 
link: https://bit.ly/2YiXJoT 
Omdat het in duistere tijden dus vooral onze verbeelding is waar we het van moeten hebben, 
gaan we in deze en komende nieuwsbrieven aandacht besteden aan schrijvers en dichters die 
geraakt zijn door de kunst en bespreken we hun werk in dit kader. Deze eerste keer twee 
fraaie gedichten van de filosoof-dichteres en Levinas-kenner Renée van Riessen en een 
opmerkelijke foto van de kunstenares Lalla Essaydi.  
Dit jaar 2020, mag het Van Eyck-jaar genoemd worden – helaas moest de imposante 
tentoonstelling voortijdig sluiten- en daarom beginnen we met een gedicht van Renée van 
Riessen over het iconische Portret van het echtpaar Arnolfini door Jan van Eyck uit 1434:   
 
Arnolfini 
 
Dit is de kamer van de open muilen 
die wachten op een uitgestoken voet. 
Dit is het donker bed, waar zij voorgoed 
geheimen met elkaar zullen verruilen, 
die ze ook weer vergeten op den duur. 
Een appel glanst hen al op voorhand aan, 
het spel van handen is van alle tijden: 
het middelpunt – daar raken ze elkaar. 
 
Hij heft zijn hand – om haasten te vermijden? 
Of om een dure eed te zweren? Altijd waar 
zal ik jou zijn, in leven en in sterven. 
Een vijfde hand: de schilder. Door een kier 
is hij getuige van dit ogenblik 
en hij zal ten einde toe beheren. 
Zijn hand schoon schrijvend, blijft onder de akte staan: 
Van Eyck was hier. Gespiegeld in het raam. 
 
Renée van Riessen, uit de bundel: Gevleugeld/ ontvleugeld (1996) 
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Helikon-medewerker Sandra Bessems schreef een mooie bespiegeling bij onderstaande foto: 
 

 
 
Harem # 14c van Lalla Essaydi 
Deze serene, ingetogen foto is van de Marokkaanse kunstenares Lalla Essaydi. In eerste 
instantie werd ik vooral getroffen doordat alles aan deze afbeelding lijkt te kloppen: de 
symmetrische booggewelven, de mozaïektegels met geometrische motieven, de vrouw in het 
midden in een jurk met eenzelfde motief als de tegels in de achtergrond… er gaat een bijna 
meditatieve rust van uit. Maar tegelijkertijd bekruipt je het gevoel dat er iets aan de hand is, 
dat er onder de oppervlakte iets broeit. Een paar dingen vallen op: de stuurse, zelfverzekerde 
blik van de vrouw, eerder afwijzend dan uitnodigend, maar ook de cijfers in de rand van de 
afbeelding, die contrasteren met het beeld van een liggende vrouw dat eerder aan een 
schilderij doet denken dan aan een polaroidfoto. En dan de vrouw zelf die door haar kleding 
lijkt te verdwijnen in de achtergrond: ze is er wel, maar ook weer niet. 
Deze bedrieglijke, ogenschijnlijke rust is typerend voor het hele oeuvre van Essaydi, die 
bekend staat om haar geënsceneerde foto’s van Arabische vrouwen. Haar foto’s roepen stuk 
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voor stuk herinneringen op aan het 19e-eeuwse oriëntalisme, maar moeten zeker niet worden 
opgevat als een ode aan dit genre, dat met haar stereotype weergave van het Midden-Oosten 
toch vooral een westers perspectief verbeeldde. Essaydi neemt juist elementen uit het 
oriëntalisme, en gaat er vervolgens op subtiele wijze mee aan de haal, waardoor ze een 
nieuwe werkelijkheid creëert. Eén die vraagtekens stelt bij de gangbare westerse opvattingen 
over de Arabische cultuur, maar ook over de positie van vrouwen binnen die wereld.  
Een goed voorbeeld is de hennakleurige kalligrafie die, als je goed kijkt, elk stukje zichtbare 
huid van de afgebeelde vrouw bedekt. Essaydi eigent zich hiermee de rijke traditie van de 
Arabische kalligrafie toe, een kunstvorm die van oudsher voornamelijk door mannen werd 
beoefend, en verweeft deze met de traditioneel vrouwelijke kunst van de hennatatoeages, 
bedoeld om de verschillende fasen in het leven van vrouwen te markeren. Een eenvoudige 
maar betekenisvolle samensmelting van twee gescheiden werelden.  
Er valt nog veel meer over het werk van Lalla Essaydi te vertellen, maar wat deze foto voor 
mij zo intrigerend maakt, is het geraffineerde spel dat ze speelt met de blik van de kijker: je 
denkt in eerste instantie dat je ‘gewoon’ naar een bijzonder mooi, esthetisch plaatje kijkt, 
maar voor wie er oog voor heeft, valt er zoveel meer te zien! (Sandra Bessems) 
 
 

Aankondiging nieuwe thema 2021… 
 

 
 
De rode draad die door ons programma voor 2021 zal lopen, is Het gevleugelde lichaam. We 
gaan in op thema’s die daarmee te maken hebben, zoals vele andere beelden en verhalen die 
kunstenaars vleugels hebben gegeven, engelen, Icarus en dergelijke. Hierboven ziet u een 
verrassend detail uit Rossetti’s schilderij Ecce Ancilla Domini (1849), geïnspireerd op het 
thema van de annunciatie. U ziet de voeten van de engel die zweven boven de grond, en 
vlamgevat hebben… U zult de vurige voeten van de engel in onze komende nieuwsbrieven en 
in de nieuwe brochure terug zien komen. Dit detail staat symbool voor de aankondiging van 
het nieuwe programma, dat nu nog gesmeed wordt en zich warmloopt voor het nieuwe 
seizoen, al moeten we helaas nog geduld hebben!  
 
Het gevleugelde lichaam wordt ook verdicht in de bundel Gevleugeld / Ontvleugeld van de 
filosofe en dichteres Renée van Riessen. Ook zij verwijst naar Maria, nu niet als de verlegen 
maagd die door de engel Gabriël wordt bezocht, maar als de Moeder Gods, die het teken van 
de komende Christus op haar borst draagt. Met Van Riessen’s gedicht, dat een  engelachtig 
beeld over een icoon oproept, sluiten we deze nieuwsbrief af. 
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Moeder Gods 

 
Naar de icoon van de Moeder Gods van het teken 

 
Als de Moeder Gods haar palmen 

biddend naar de hemel opent 
 

zie – twee vleugels staan geheven 
op de hartslag van haar handen 

 
en geen hemelwezen waagt het 

in azuur te blijven baden: 
 

naar de zware grijze aarde 
wordt er blindelings gevallen 

 
als de Moeder Gods haar palmen 

opent in de donkere avond. 
 
 
 
 
 
 
We wensen u mooie zomerweken toe en hopen u in het najaar weer te kunnen begroeten.  
Met een hartelijke groet, ook namens alle Helikondocenten en -medewerkers,  
 
Heleen Rippen 
 
 
 
 
 
 Inschrijven? 
Via de website www.helikon-utrecht.nl kunt u zich inschrijven voor onze activiteiten. Dat kan 
ook per e-mail: info@helikon-utrecht.nl, of telefonisch: 06- 250 488 75.   
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Zomerbijlage: nog zoveel te zien! 
 
Helaas zult u gewapend met een mondkapje de deur uit moeten, maar om u te inspireren, geven we 
graag een selectie van exposities door die u op afspraak in musea en in (beelden-)tuinen kunt 
bezoeken. Veel tentoonstellingen zijn gelukkig verlengd, zo ook Caravaggio-Bernini in het 
Rijksmuseum in Amsterdam tot 13 september. Reserveer!: https://www.rijksmuseum.nl/nl/tickets/ 
 
De tentoonstelling Allemaal Wonderen! In Museum het Catharijneconvent in Utrecht is te bekijken tot 
23 augustus. Ervaar de verrassende tentoonstelling waarin het wonder, dat sinds het begin van de 
mensheid een rol speelt in het leven van alledag, centraal straat. Ook kunstenaars laten zich er al 
eeuwen door inspireren. 
https://www.catharijneconvent.nl/tijden-en-tickets/ 
 
In april werd op het eiland Veur-Lent, vlakbij Nijmegen, een groot Romeins masker geplaatst. Het 
geeft het aloude Noviomagus - de naam van Nijmegen in Romeinse tijden - een nieuw gezicht. Het 
masker heeft daar nu al de naam ‘het gezicht van Nijmegen’ gekregen. Alleen te bereiken met eigen 
vervoer of met (NS-)fiets vanaf Nijmegen CS.  
 

 
 
Beeldend kunstenaar Andreas Hetfeld liet zich inspireren door een Romeins ruiterhelm die in 1915 in 
de buurt van het huidige masker uit de Waal werd opgevist. De oorspronkelijke helm, op ware grootte 
slechts 24 centimeter, is vanaf 21 juni in Museum het Valkhof te bezichtigen. Zie: 
https://bit.ly/2YTo8ZM 
  
Het Joods Historisch Museum in Amsterdam verandert tot 22 november gedeeltelijk in een 
bioscooptheater uit de jaren 20 en 30 van de vorige eeuw. In de tentoonstelling Charlotte Salomon in 
close up ontdekt u de invloed van cinema op het kunstwerk Leven? of Theater? van deze dappere 
kunstenares die door de dood op de hielen werd gezeten. Zie: https://bit.ly/3emrniQ 
 
 
Museum Beelden aan Zee in Den Haag toont veel werk van Germaine Richier: Mensbeeld – 
Mensbeest werk. De Franse beeldhouwer Germaine Richier (1902-1959) behoort tot de meest 
aansprekende beeldhouwkunstenaars van na de Tweede Wereldoorlog! In 1955 en 1956 was Richier’s 
laatste solotentoonstelling in het Stedelijk Museum Amsterdam. Te zien tot 6 september a.s. 
https://www.beeldenaanzee.nl/nl/bezoek/reserveer-tickets 
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In het Mauritshuis in Den Haag loopt sinds kort een tentoonstelling van de paardenschilder George 
Stubbs, een van de belangrijkste 18e-eeuwse Britse kunstenaars. George Stubbs – De man, het paard, 
de obsessie laat zien waar zijn fascinatie voor paarden en anatomie vandaan komt. Zijn prachtige 
paardenportretten, waaronder het meesterwerk Whistlejacket, en andere paarden met ‘persoonlijkheid’ 
hangen in het Mauritshuis tot en met 30 augustus. Zie: https://www.mauritshuis.nl/nl-
nl/ontdek/tentoonstellingen/george-stubbs/ 

Het Groninger Museum laat tot 31 augustus vele ontwerpen van een vermaarde Italiaanse architect en 
ontwerper zien. Mondo Mendini, Alessandro Mendini ontwierp 25 jaar geleden het Groninger 
Museum, dat zowel bejubeld als verguisd wordt. Hij mocht - kort voor zijn dood - in ‘zijn eigen 
museum’ een droomtentoonstelling samenstellen. Kleurrijke ontwerpen met lachende gezichtjes of een 
knipoog naar oudere kunst van Mendini’s ontwerpen en collega-ontwerpers. 
https://www.groningermuseum.nl/tickets                                                  

Mocht u naar Drenthe op vakantie gaan, vergeet dan niet naar Beelden in Gees te gaan. Tot eind 
september bieden zij een zomerexpositie in hun galerie en beeldentuin in een verstild landschap. Dit 
jaar stellen 34 hedendaagse kunstenaars uit Nederland, België en Duitsland, hun beelden tentoon. 
Kijkt u voor de openingstijden en dergelijke op deze link: 
https://www.beeldeningees.nl/bezoekersinformatie/ 

Zeer de moeite waard is de tentoonstelling Barbizon van het Noorden - De ontdekking van het Drentse 
landschap 1850-1950. Het Drents Museum in Assen presenteert het werk van grote kunstenaars die de 
unieke eigenschappen van Drenthe op het doek hebben vastgelegd. Wat Barbizon voor de 
impressionisten was, waren de dorpen Zweeloo, Vries en Rolde voor kunstenaars als Israëls, Mesdag 
en Van Gogh. Barbizon van het Noorden is verlengd tot en met 13 september.  
https://drentsmuseum.nl/nl/pers/vanaf-24-november-te-zien-barbizon-van-het-noorden 

In Kunsthal KaDe in Amersfoort is tot 31 augustus te zien Tell me your story over honderd jaar 
Afrikaans-Amerikaanse kunst, gebaseerd op storytelling. Deze unieke expositie sluit wonderwel aan 
bij de actualiteit van het debat over racisme en Black Lives Matter op dit moment. U ziet werk van 
vijftig kunstenaars, waarvan een groot deel nooit eerder in Nederland te zien was: 
https://www.kunsthalkade.nl/nl/tickets 

In het Kröller Müller Museum in Otterlo zijn diverse tentoonstellingen te zien. Bekijk bijvoorbeeld de 
monumentale installatie Inopportune: Stage two. Of ga naar Parels uit het Verre Oosten, een selectie 
van hoogtepunten uit de Chinese kunst. En natuurlijk kunt u in de tuin een bezoek brengen het geheel 
gerestaureerde en opnieuw opgebouwde kunstwerk Jardin d’émail van Jean Dubuffet. Tot eind 
augustus: https://tickets.krollermuller.nl/nl/tickets 
  
Voor het eerst in Nederland presenteert de Kunsthal Rotterdam een groots overzicht van 60 imposante 
wandkleden: Extra Large toont ontwerpen van Picasso, Le Corbusier, Miro en Vasarely en Bourgeois. 
Het grootste gedeelte van deze meterhoge handgeweven wandkleden is vervaardigd in het historisch 
instituut ‘Manufacture des Gobelins’ in Parijs. Te zien tot 3 januari 2021: 
https://www.kunsthal.nl/nl/tickets-en-tijdsloten/ 
 
 
 
 
Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Of wilt u zich afmelden voor schriftelijke berichten en/of 
mailingen van Helikon? Stuurt u dan een e-mail naar: info@helikonutrecht.nl 
 


