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Een serie lezingen 
in relatie tot de 
tentoonstelling.

lucas van leyden 
en zijn werk

toegang gratis
iedereen welkom

Studium Generale Universiteit 
Leiden organiseert in 
samenwerking met Stedelijk 
Museum De Lakenhal: 



TIJD & PLAATS:
19.30 - 21.15 uur
zaal 011, Lipsiusgebouw (1175)
Cleveringaplaats 1, Leiden

TOEGANG GRATIS,  

IEDEREEN WELKOM!

Woensdagavond 

16 maart 2011

De Renaissance in Italië  
rond 1500

De Renaissance in de beeldende 
kunsten komt in Italië kort na 1500 
tot volle bloei.  Leonardo da Vinci, 
Michelangelo en Rafael leggen in 
die periode de grondslagen voor de 
Europese schilderkunst. Het grote 
thema in de schilderkunst is dan 
uitgekristalliseerd: de idealiserende 
weergave van de mens, zowel van 
zijn uiterlijk als innerlijk. 

Drs. Ernest Kurpershoek
Kunsthistoricus gespecialiseerd  
in de Italiaanse Renaissance

lucas van leyden 
en zijn werk

Studium Generale organiseert in samenwerking met Stedelijk Museum De Lakenhal: 

Lucas van Leyden (Leiden, ca. 
1494-1533) haalde de Renaissance 
naar de Noordelijke Nederlanden. Al 
vanaf zeer jonge leeftijd maakte hij 
bijzondere prenten, waardoor hij als 
wonderkind bekend raakte. Hij was 
vooral beroemd om zijn gravures 
die door heel Europa werden 
verhandeld. Maar daarnaast maakte 
hij ook schilderijen en tekeningen. 
Lucas van Leyden werd gezien 
als een vernieuwende kunstenaar 
vanwege zijn grafisch werk en de 
introductie van de vormentaal 
van de Italiaanse Renaissance in 
Nederland. Zijn reputatie reikte 
tot Italië en Duitsland. Niet alleen 
kreeg hij waardering van eigentijdse 
kunstkenners en kunstenaars, maar 
ook van kunstenaarsbiografen als 
Giorgio Vasari en Karel van Mander 
die zeer lovend over hem schreven. 

In de serie wordt de ontwikkeling 
van de Renaissance vanuit Italië 
naar de Noordelijke Nederlanden 
besproken en wordt uitgebreid 
ingegaan op diverse aspecten van 
het werk van Lucas van Leyden en 
tijdgenoten. 

Een serie lezingen in relatie tot de 
 tentoonstelling in Stedelijk Museum  
De Lakenhal (20 maart t/m 26 juni 2011)



Woensdagavond 

23 maart 2011

De Renaissance in de Zuidelijke 
Nederlanden – Gedachten over 
artistieke vernieuwingen in 
de beeldende kunsten en hun 
functies

Tijdens de eerste decennia van de 
zestiende eeuw nemen schilders en 
beeldhouwers in de kunstcentra van de 
Zuidelijke Nederlanden – in Brugge, 
Brussel en Antwerpen – motieven 
en decoratie elementen over van 
de Italiaanse Renaissancekunst en 
introduceren nieuwe thema’s in de 
beeldende kunst. Deze lezing onder-
zoekt de redenen van deze wandel van 
smaak en vraagt uiteraard ook naar de 
functies van het Italianisme tijdens het 
burgundisch-habsburgisch bestuur.

Drs. Till-Holger Borchert
Hoofdconservator Groeningemuseum, 

Brugge 

Woensdagavond 

30 maart 2011

De Renaissance van Lucas  
van Leyden 

Als leerling van Cornelis 
 Engebrechtsz werd Lucas van  
Leyden geschoold in de traditie van 
de vijftiende eeuwse schilderkunst. In 
artistieke dialoog met Albrecht Dürer, 
Joachim Patenir, Jan Gossaert en ook 
Italiaanse kunstenaars ontwikkelde 
hij zich al snel tot de belangrijkste 
kunstenaar van de Renaissance in de 
Noordelijke Nederlanden. 

Drs. Christiaan Vogelaar
Conservator oude schilderkunst en 
kunstnijverheid, Stedelijk Museum  
de Lakenhal, Leiden

Woensdagavond 

6 april 2011

Lucas van Leyden. Schilder  
van een burgercultuur

Lucas van Leyden bouwde met zijn 
intieme maar ook virtuoze prent-
kunst een internationale reputatie 
op. Ook zijn schilderijen vallen op 
door ongebruikelijke invalshoeken. 
Lucas’ werk was vooral bestemd voor 
de woonhuizen van de kunstlievende 
burgerij. Die stadscultuur wordt 
weerspiegeld in de keuze van zijn the-
matiek (bijvoorbeeld vrouwenlisten 
en de competitie tussen de seksen).     

Prof. dr. Ilja Veldman
Em. hoogleraar Kunstgeschiedenis, 
Vrije Universiteit, Amsterdam



 

Woensdagavond 

13 april 2011

Het Leiden van Lucas in het begin 
van de zestiende eeuw – Politiek, 
economie en stadscultuur in 
onderlinge wisselwerking

In de vroege zestiende eeuw had Leiden 
te maken met economische krimp, grote 
financiële problemen en een landsheer 
die zijn greep op de stedelijke politiek 
verstevigde. De spreker gaat in op de 
vraag of en op welke wijze dergelijke 
ontwikkelingen het culturele leven in 
Leiden vorm gaven. 

Dr. Hanno Brand
Hoofd van de vakgroep Geschiedenis en 
Letterkunde aan de Fryske Akademy en 
lid van het Management Team

Woensdagavond 

20 april 2011

Renaissance en toch beeldenstrijd

Lucas van Leyden, zoals in menig 
opzicht zijn voorbeeld Albrecht Dürer, 
kregen nog als opdracht gebeurtenissen 
uit Bijbel en christendom te verbeelden. 
Weldra zouden dergelijke kunstwerken 
uit kerken worden verwijderd in 
dienstbaarheid aan het nieuwe geloof 
van vooral Calvinisten. Hoe verhoudt 
zich de Noordelijke Renaissance tot het 
Humanisme en de Reformatie?

Prof.dr. Antoine Bodar
Bijzonder hoogleraar Christendom, 
Cultuur en Media, Universiteit van Tilburg

Woensdagavond 

27 april 2011

Afsluiting serie: inleiding 
tot en bezichtiging van de 
tentoonstelling

door Drs. Christian Vogelaar 
conservator Stedelijk Museum  
De Lakenhal, Leiden en curator van  
de tentoonstelling

TIJD & PLAATS op 27 april: 
19.00 uur - 21.30 uur 
(kassa open vanaf 18.30 uur)
Stedelijk Museum De Lakenhal, 
Oude Singel 28-32, Leiden

informatie /organisatie

Studium Generale Universiteit Leiden
Postbus 9500, 2300 RA Leiden
je.molenaar@sea.leidenuniv.nl
071 527 7295 / 7296 / 7283

www.studiumgenerale.leidenuniv.nl

toegang gratis
iedereen welkom


