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DekunstenaarTheo vanDoesburg

(1883-1931)wasmultidisciplinair:

schilder, architect, vormgever,

typograaf, kunstcriticus, dichter,

redacteur en uitgever. Hij streefde

naar veranderingen in al deze

disciplines en vooral naar een synthe-

se van kunst en leven: hij was een

‘constructeur van het nieuwe leven’.

Onvermoeibaar en geestdriftig

verrichtte hij baanbrekendwerk als

initiator, ambassadeur, promotor en

organisator van denieuwe kunst.

Door al deze activiteitenwerd hij een

centraal figuur binnendeEuropese

avant-garde.

De serie lezingen staat in relatie tot

de tentoonstellingTheo vanDoesburg

and the internationalAvant-Garde.

Constructing a newWorld.Deze

tentoonstelling is een samen-

werking tussenStedelijkMuseum

DeLakenhal enTateModern, Londen,

en zal in beidemusea te zien zijn.

(Leiden: 20/10/09 t/m 3/1/10)
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dinsdagavond 27 oktober 2009

VanDoesburgendeavant-garde – Inleiding

In april 1921 vertrokTheo vanDoesburg uit Leiden en vestigde zich inWeimarwaar kort daarvoor

het Bauhaus van start was gegaan.Onvermoeibaar en vol van geestdrift verrichtteVanDoesburg

vooral inDuitsland en vanaf 1923 in Frankrijk baanbrekendwerk als initiator, ambassadeur,

promotor en organisator van denieuwe visie opde kunsten.Hij gaf lezingen, schreef artikelen

in internationale tijdschriften, gafDeStijl -cursussen inWeimar enorganiseerde congressen en

tentoonstellingen.Hij richtte tijdschriften en kunstenaarsgroepenop en raakte bevriendmet

buitenlandse kunstenaars als de constructivist El Lissitzky en dedadaïst Kurt Schwitters enwist

vooral veel kunstenaars aan zich te binden.Door al die activiteitenwerd hij een vande centrale

figurenbinnendeEuropese avant-garde.

Drs.DorisWintgensHötte, conservatormodernekunstStedelijkMuseumDeLakenhal

en samensteller vande tentoonstelling

dinsdagavond 3november 2009

DeontwikkelingvanTheovanDoesburg

In de lezingwordt de inhoudelijke ontwikkeling behandeld in het veelzijdigewerk vandebeelden-

de kunstenaar en schrijverTheo vanDoesburg (1882-1931), tevens architect, typograaf, vormge-

ver en kunstcriticus. In 1917 richtte hij het tijdschriftDeStijlop. Indit blad, dat geheel door kunste-

naarswerd bepaald, verschenendebelangrijkste theorieën vanPietMondriaan, de opvattingen

van architect J.J.P.Oud en lichttenVilmosHuszar, JanWils enGerrit Rietveld hunwerk toe.Als

redacteur vanDeStijl kwamVanDoesburg in contactmet vele, ook internationale, kunstenaars en

ontstondmet hen eenuitwisseling van ideeën en samenwerking in nieuwe kunstenaarsgroepen

en stromingen.AliedOttevanger gaat in op zijn relatie tot het expressionisme, de abstracte

kunst, deNieuweBeelding endeStijl, het constructivisme en elementarisme en zelfsDada.

Dr.AliedOttevanger, docent hedendaagsekunst, kunstcriticus enVanDoesburg-kenner
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dinsdagavond 10 november 2009

TheovanDoesburgendedestructie vandearchitectuurtheorie

VanDoesburgs theoretische activiteitmet betrekking tot de architectuurwerd gedrevendoor zijn

strevennaar samenwerking der beeldende kunsten.Verheldering vande ‘grondbegrippen’ van de

schilderkunst, de beeldhouwkunst en debouwkunst zag hij als voorwaarde voor een samenwer-

king opbasis vangelijkwaardigheid. Eenbelangrijkmiddel omzijn inzicht in het ‘grondbegrip’ van

debouwkunst te verdiepenwarendebeschouwingendie hij in het tijdschriftDeStijlwijdde aan

werk vande architectenOud,Van ’t Hof, Rietveld enWils. Henk Engel confronteert die inzichten

met hetmanifestTot een beeldende architectuur,datVanDoesburg publiceerde na het voltooien

vande architectuurmodellen voor de tentoonstelling inGalerie L’EffortModerne te Parijs, 1923.

Ir.HenkEngel,UHDFaculteitBouwkunde,UniversiteitDelft enpartner inDeNijl

ArchitectenBV,Rotterdam

dinsdagavond 17 november 2009

TheovanDoesburgals literator,metStijldoorbladerd

In de lezing zal SaschaBru ‘bladeren’ doorDeStijl enhet tijdschrift als vertrekpunt nemenom

het literairewerk vanVanDoesburg in kaart te brengen.HadDeStijl een eigen literaire stijl?

Hoe verhield het blad zich tot andere (literaire) tijdschriften alsMécano? Enwat leert het literaire

werk vanVanDoesburg onsover zijn andere activiteiten?

Dr.SaschaBru, hoofddocentAlgemeneLiteratuurwetenschap,UniversiteitGent

enverbondenaanonderzoeksproject FWOVlaanderen

dinsdagavond 24 november 2009

Lichaamstaal!DansenPerformance indeRussischeenEuropeseavant-garde

Kunstenaars vande avant-garde experimenteerdenniet alleen in de schilderkunst, ze gebruikten

ook theater,muziek, geluiden,mime endans omhun alomvattende artistieke visie vorm te

geven.Daarin stond eenheel nieuwebeleving vanhet lichaamen van lichamelijkheid centraal.

SjengScheijen zetDoesburgs eigenperformances af tegengelijktijdige trends inDuitsland,

Italië enRusland,met alsmiddelpunt de grootstemotor vannieuwe lichaamstaal in Europa:

Diaghilev’sBallets Russes.

Dr.SjengScheijen, specialistRussischekunst vanhet findesiècle endevroege

avant-garde, enauteur vandebiografievanSergejDiaghilev
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Informatie/organisatie

StudiumGeneraleUniversiteit Leiden

Postbus 9500

2300 RALeiden

071 527 7295/7296/7283

je.molenaar@ics.leidenuniv.nl

www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

Tijd:

14.30 uur

Locatie:

StedelijkMuseumdeLakenhal

OudeSingel 28-32

Leiden

Tijd:

19.30 - 21.00 uur

Locatie:

zaal 011

Lipsiusgebouw (1175)

Cleveringaplaats 1

Leiden

Toeganggratis, iedereen iswelkom!

Afsluiting:

Dinsdagmiddag 1december 2009

Inleiding tot enbezichtiging

tentoonstelling

Drs.DorisWintgensHötte, conservator

modernekunstStedelijkMuseum

DeLakenhal en samensteller vande tentoon-

stelling

De tentoonstelling is eenuniek samenwerkings-

project tussenStedelijkMuseumDeLakenhal,

Leiden enTateModern, Londen.Naast een

inleiding opde tentoonstelling ook aandacht voor

wat er zoal komt kijken bij de organisatie van

eenomvangrijke tentoonstelling. Een kijkje achter

de schermen!


