Busexcursie naar Duisburg en Essen zondag 7 november 2010.
Die dag zullen we twee musea bezoeken:
– Voormiddag: Het MKM: Museum Küppersmühle für Moderne Kunst in Duisburg, www.museumkueppersmuehle.de.
– Namiddag: Het Folkwang Museum in Essen, www.museum-folkwang.de.

Het MKM is gevestigd in een voormalige industriële molen aan de voormalige binnenhaven van
Duisburg, ooit de grootste van Europa. Het gebouw mag zonder overdrijving een indrukwekkend
industrieel monument genoemd worden. Dat
geldt eveneens voor de omgeving.
Tot de jaren 70 van de vorige eeuw maakten
museum en haven nog onderdeel uit van
zware industriële bedrijvigheid en vormde
een slagader van het Ruhrgebied. Anno
2010 is de gehele site geconverteerd naar
een trendy en levendig cultuurcentrum. In de
binnenhaven zwemmen nu zwanen. Het
museum biedt met zijn 3600 m 2
vloeroppervlak plaats aan internationale
moderne kunst in de vorm van drie tot vier
wisseltentoonstellingen per jaar.
Walter Stöhrer Retrospektive.
Thans loopt er een expositie over de in Stuttgart geboren schilder Walter Stöhrer (1937-2000):
Aanvankelijk werkzaam als “Werbegraphiker”, een commerciëel grafisch kunstenaar, begon hij in 1955
met schilderen aan de
Akademie der Bildenden
Künste in Karlsruhe en ging
in 1957 ging in de leer bij H.
Grieshaber, waar hij tot
1959 bleef. Vervolgens
vertrok hij naar Berlijn om
als vrije kunstenaar te gaan
werken en leven. In 1984
werd Stöhrer lid van de
Akademie der Künste in
Berlijn. In 1986 verkreeg hij
een leerstoel aan de Hochschule (nu Universität) der Künste van Berlijn. Hij won talloze prijzen. De
Walter Stöhrer-Stiftung werkt sinds 2003 aan een uitgave van zijn verzameld werk.

Vervolgens het Folkwang Museum te Essen: de tegenstelling met het MKM kan bijna niet groter zijn.
Het museum is gevestigd in een hypermodern gebouw waarin de voormalige oudbouw is opgenomen.
Glas en licht domineren het geheel. “Das schönste Museum der Welt” zo noemde destijds de
Amerikaanse kunsthistoricus Paul J. Sachs , één van de oprichters van het MoMA, het
Folkwangmuseum bij zijn eerste
bezoek. Niet alleen was het toen een
prachtig museum zeker nu na de
aanbouw van een nieuwe vleugel door
David Chipperfield is het haast nog
mooier. De collectie in dat museum is
bijeengebracht door Karl Ernst
Osthaus, een vriend van Mevrouw
Kröller-Müller. Die vriendschap is
duidelijke terug te vinden in de
samenstelling van beide collecties. Aan
de basis van het nu ruim honderd jaar
oude museum, het oudste museum
voor moderne kunst, ligt de collectie
Karl Ernst Osthaus, die in 1902 in Hagen zijn “voor het publiek toegankelijke” privémuseum bouwde.
Diens woonhuis is een monumentale villa ontworpen door Henri van de Velde - ook de architect van het
Kröller-Müller Museum – en wordt beschouwd als één der weinige bewaard gebleven
“Gesamtkunstwerke” van de Jugendstil.
Wij brengen een bezoek aan de expositie “Bilder einer Metropole” de Impressionisten in Parijs.
Een grote tentoonstelling over Parijs, de allereerste metropool van de moderne tijd, in de periode van de
impressionisten, de kunstenaars
die er tussen 1865 en1895
woonden en werkten aan een
stad van snelle transformatie:
nieuwe boulevards en pleinen,
stations en metro, het Gare
Saint Lazare en de wijk
l'Europe, de Sacre-Coeur op de
butte Montmartre en de
Eiffeltoren aan de Seine, of de
groeiende industriële installaties
aan de rand van de stad. Voor
de eerste keer wordt de grote
stad een centraal thema in de
kunst. De impressionisten en
hun tijdgenoten ontwikkelen door middel van toendertijd nieuwe beeldvormende technieken het portret
van een destijds moderne stedelijke samenleving, haar werk en plezier, kortom het beeld van het
toenmalige dagelijkse stedelijke leven.

Programma

- 09.00 vertrek vanuit het Bonnefantemuseum naar Duisburg. Aankomst plusminus 10.30 uur.
- 11.00 uur rondleiding gebouw en collectie onder leiding van gids
- 12.00 gelegenheid voor verdere bezichtiging dan wel lunch
- 13.00 stipt vertrek naar Essen
- 14.00 rondleiding expositie Impressionisten onder leiding van gids
– 18.00 zijn we weer terug in Maastricht
–
Aanmelden en kosten
De kosten bedragen voor leden € 40,- pp en voor introducés € 43,- pp. Inbegrepen zijn vervoer per bus
Maastricht-Duisburg-Essen-Maastricht, entree 2 van twee musea en de kosten van de gidsen. Niet
inbegrepen zijn consumpties. U dient het verschuldigde bedrag uiterlijk 16 oktober over te maken op
rekeningnummer 86.67.78.748. tnv van Vereniging Vrienden Bonnefanten Maastricht onder vermelding
van “excursie Essen”.
Voor degenen die zich reeds hebben aangemeld: uw inschrijving is pas definitief nadat het bedrag is
overgemaakt.
Voor degenen die zich nog niet hebben aangemeld: er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

