Het levende
beeld

Vier ontmoetingen met
kunst en kunstenaars

In de derde reeks van lezingen over kunst spreekt Rob
Smolders over en met beeldhouwers die het menselijk
lichaam uitbeelden. Mensfiguren maken het mogelijk
dat kijkers zich ermee identificeren. Ze spelen dus
met identiteit, met de verhouding tussen lichaam en
persoonlijkheid, en met de betekenis die een mens kan
hebben voor anderen.

Karoly Szekeres, Wachtende moeder
(Indiëmonument, Deventer)

Tijdens de eerste bijeenkomst kijken we naar bestaande beelden
van de menselijke figuur. Raakt zo’n beeld ons meer dan wanneer
het een abstracte vormstudie was, of een dier of een ding? Is het
mogelijk een beeld te bezielen zodat wij het als een levend wezen
ervaren? Veel voorbeelden worden gekozen uit de beelden die
in parken en op pleinen in Deventer staan en waar we misschien
achteloos aan voorbij lopen.
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Gerhard Lentink, Opus
38, Redites-moi des
choses tendres, 2013-‘14

Tweede bijeenkomst: een gesprek
met de beeldhouwer Gerhard Lentink,
geboren in Deventer in 1956, woont
en werkt in Dordrecht. Hij maakt
beelden in hout, dikwijls menselijke
gestalten die deels lichaam, deels
houten constructie zijn, of figuren
die een stad of een vorm van taal
dragen. Zijn beelden zeggen iets over
geschiedenis, mythologie, en ook over
het menszijn nu. Maar wat? Krijgen ze
meer betekenis omdat ze ook gaan over
aanraken, dragen, lijden en verlangen?
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Elisabet Stienstra, Virgin of Light, 2011

Een gesprek met Elisabet Stienstra,
geboren in Gasselternijveen in 1967,
woont en werkt in Amsterdam.
Stienstra legt zich toe op beelden
van vrouwen en benadrukt hun
lichamelijke en specifiek seksuele
kracht. Wat leren we van haar beelden?
Hebben ze een emancipatorische
betekenis? In hoeverre grijpt
Stienstra terug op de traditie, en waar
doorbreekt ze die?

LOCATIE Bibliotheek Deventer Centrum
SPREKER/GESPREKSLEIDER Rob Smolders (www.altijdvandaag.nl)
TOEGANGSPRIJS € 7,50 (incl. drankje) AANVANG 20.00 uur
AANMELDEN www.bibliotheekdeventer.nl
Reservering verplicht in verband met coronamaatregelen.
De lezingenreeks wordt georganiseerd in samenwerking met Bibliotheek
Deventer. Net als het COC vindt de bibliotheek maatschappelijke
bewustwording en emancipatie door middel van debat belangrijk. Met
dank aan de Gemeente Deventer (Kleintje Cultuur) voor het verstrekken van
een aanvullende subsidie.
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Luk van Soom,
Adam en Eva, 2002

Een gesprek met Luk van Soom, geboren in de
Belgische Kempen in 1956. Hij woont en werkt in
Rijkevorsel (België). Van Soom vermengt klassieke
thema’s met moderne types uit sciencefiction en
comics, om beelden te maken met bijzondere fysieke
eigenschappen. Ze lijken extreem sterk, gewapend,
gepantserd, en tegelijk menselijk en benaderbaar. Hun
voeten lijken dikwijls op zwemvliezen, hun hoofden
verdwijnen vaak in de wolken. Zijn dit wel schepsels
zoals wij? Hoe komen ze hier, wat doen ze? Wat zeggen
deze beelden over Van Sooms kijk op de mensen om
hem heen?

