
 

 

Uitstap naar het Kunstmuseum Den Haag en Museum Voorlinden in 

Wassenaar - Zondag 23 oktober 2022 

Beste leerlingen, 

We hebben alweer het goede voornemen om het schooljaar op een kunstzinnige manier 

te starten. Daarom plannen we in oktober reeds een zondagse academie-uitstap! Deze 

keer trekken we naar Nederland, naar het Kunstmuseum Den Haag, waar we de expo’s 

zullen bezoeken van Balenciaga, Anni en Josef Albers en Aldo Bakker. Daarna rijden we 

richting Wassenaar, naar de prachtige tentoonstelling van Giuseppe Penone in het 

Museum Voorlinden. 

Praktisch: 

1. Zondag 23 oktober 2022 

2. De kostprijs bedraagt 50 euro.  
 

3. Dagschema: 

- Vertrek en aankomst: Polenlaan – bij de garage onder de bib 

- Dagindeling: 

o Vertrek uit Ieper: 7 uur 
o Aankomst in Den Haag: 10.30 uur 
o Bezoek Kunstmuseum Den Haag + lunchpauze: 10.30 – 14.00 uur 

(In het Grand Café in het museum kan je een snelle lunch of hap eten. Een 
lunchpakket meebrengen kan ook!) 

o Vertrek richting Wassenaar: 14.00 uur 
o Bezoek museum Voorlinden: 14.30  – 17.30 uur 
o Vertrek richting Ieper: 17.30 uur 
o Aankomst in Ieper: 21 uur 

 

4. Inschrijven kan vanaf maandag 3 oktober om 8u30 t.e.m. zondag 9 oktober via 
onze website (www.academie-ieper.be). De inschrijvingen zijn beperkt! Je 
ontvangt daarna een factuur met het te betalen bedrag.  
 

5. Kosteloos annuleren kan tot en met 9 oktober. Vanaf dan kan er – behalve in 
uitzonderlijke omstandigheden (ziekte met doktersattest) – niet meer 
geannuleerd worden en kan het inschrijvingsgeld niet teruggestort worden.  

Veel plezier op deze uitstap! 

Inse Verplanken 
Directeur 
 
Meer info: Helena Pinket / 0478 97 69 40 
 
Kunstmuseum Den Haag: https://www.kunstmuseum.nl/nl 

Museum Voorlinden: https://www.voorlinden.nl/ 

 

 

http://www.academie-ieper.be/
https://www.kunstmuseum.nl/nl
https://www.voorlinden.nl/


 

 

Kunstmuseum Den Haag/ Museum Voorlinden Wassenaar. 

In het Kunstmuseum Den Haag lopen enkele boeiende tentoonstellingen. Enerzijds 

krijgen we een grote retrospectieve tentoonstelling te zien van Annie en Josef Albers. Dit 

kunstenaarskoppel wordt geboren in Duitsland op het einde van de 19de eeuw en leert 

elkaar kennen in het Bauhaus. Annie volgt er textiele weefkunst, Josef is erg gefascineerd 

in kleurenleer. Door het opkomende nazisme vluchten beiden 

naar Amerika. Daar zullen de Bauhaus-principes in combinatie 

met de inspirerende voorbeelden uit de Precolumbiaanse 

cultuur beide kunstenaars brengen tot een heel persoonlijk 

oeuvre. Josef ontwikkelt er zijn abstracte schilderkunst 

waarbij hij de onderlinge invloeden van kleuren op elkaar gaat onderzoeken, Annie komt 

tot hoogstpersoonlijke abstracte textielkunst waarbij ze diverse materialen met elkaar 

vermengt. In deze expo wordt hun volledige evolutie en de daarbij horende 

inspiratiebronnen aan de hand van 200 topstukken gepresenteerd.  

Naast deze tentoonstelling loopt ook nog een expo over het werk van 

Spaanse modeontwerper Balenciaga.  Balenciaga, eveneens eind 

negentiende eeuw geboren, geldt als één van de belangrijkste 

couturiers die ooit geleefd heeft. Hij was een groot voorbeeld voor 

onder meer Chanel, Dior en Givenchy. Zijn kledingstukken worden 

vaak als sculpturen beschouwd waarin hij steevast tovert met de kleur 

zwart. De tentoonstelling “meesterlijk zwart” toont 60 kledingstukken 

naast tekeningen, foto’s, sieraden en hoeden, waarin de sfeer van de donkere Spaanse 

schilderkunst van Goya, Zurbarán en Vélasquez heel vaak om de hoek loert.  

Daarnaast zijn ook nog enkele kleine expo’s te zien waaronder één van de 

Amsterdamse hedendaagse kunstenaar Aldo Bakker. In deze tentoonstelling 

zien we sculpturaal werk dat het midden houdt tussen beeldhouwkunst-

keramiek en design. Met porselein, glas, brons, hout en steen maakt hij 

hedendaagse gebruiksvoorwerpen alsook klein sculpturaal werk. Daarnaast 

werden ook nog een reeks keramische werken uit de collectie 

samengebracht in de expo “Chinese glazuren als inspiratie” waarbij 

ingezoomd wordt op de zwarte, groene (celadon), simpel witte, maar ook 

gevlekte druipglazuren en ragfijn craquelé in de Chinese keramiek en de 

invloed daarvan op het Westerse aardewerk. In de expo “Lichtpunten” 

krijgen we een confrontatie tussen schilderkunst en toegepaste kunsten te zien waarbij 

het pointillisme van Toorop, Van Rysselberghe en Signac geplaatst wordt naast 18de eeuw 

glasgravures en 17de -eeuwse keramiek. 

In de namiddag bezoeken we het Museum Voorlinden in Wassenaar waar een 

retrospectieve tentoonstelling van de hedendaagse Italiaanse kunstenaar 

Giuseppe Penone loopt. Penone was de jongste vertegenwoordiger van 

de arte povera, een groep kunstenaars die zich aan het eind van de jaren 

‘60 verzette tegen de industrialisatie en de ontmenselijking in kunst. Hij 

ontwikkelde zich verder tot een kunstenaar voor wie de band tussen 

mens en natuur de basis vormt voor zijn werk. Daarbij maakt hij zowel 

installaties en sculpturen met hout, aardappels en steen maar ook fotografie en 

tekenkunst komen in zijn rijk oeuvre aan bod. De tentoonstelling wordt een erg 

zintuigelijke ervaring waarin we niet alleen met ons oog heel veel zullen ontdekken, maar 

waar ook onze tastzin en reukvermogen aangesproken zal worden. 


