Februari-lezing
Beste Leden,
OP R E I S T I A INTERNET is de titel van de lezing vatTfêEraari. Aan de hand van beeld- en
filmmateriaal wordt een indruk gegeven van de kunstgeografische werkwijze en de resultaten die dat
heeft opgeleverd.
"Op zoek gaan naar plekken als bronnen van mythen" was gedurende 20 jaar een belangrijk thema in
het kunstonderwijs en de studentenreizen van de HKU. Kunstgeografie is daar bedacht en
ontwikkeld.
De praktische Kunstgeografie is zeer levend en bestaat al een aantal jaren. De website
www.kunstgeografie.nl geeft een goed beeld van de zoektocht, de werkwijze en de resultaten van een
aantal kunstgeografen.
Het reizen naar betekenisvolle locaties is essentieel, evenals het kritisch en creatief registreren van
alles dat openlijk dan wel verhuld verbonden is met deze plekken. Naast degelijk bronnenonderzoek
in bijvoorbeeld historie, beeldende kunst, literatuur en geografie, heeft de kunstgeograaf een scherp
oog voor bewuste en onbewuste interpretaties, verhalen en verbeeldingen rond deze locaties. Vaak
leidt dit tot verrassende inzichten over de veranderende mythen en de rol van de actualiteit in dit
dynamische spel.
Een actuele onderzoeksvraag is hoe mensen omgaan met de eigen geschiedenis en de plekken waar
het zich voltrok, hoe ontwikkelt zich een gebeurtenis tot (collectieve) herinnering en zelfs tot nationale
mythe met alle daarbij behorende absurditeit en vertekening van de werkelijkheid?
Een betrekkelijk nieuw fenomeen is het consimiptieve gebruik en toenemend commercieel en
recreatief aanbod van betekenisvolle locaties. Deze aspecten gaan dan ook steeds meer deel uitmaken
van ons kunstgeografisch onderzoek.
Kunstgeografie is een complex werkgebied, dat gedurende een aantal jaren zijn vorm heeft gekregen
en dat zich gestaag verder ontwikkelt.
De lezing wordt verzorgd door Robert van Bijlert, Nico Hemelaar en Jan Zeven,
docenten kunstonderwijs en beeldend kunstenaars.
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En een vriendelijk doch dringend verzoek van de penningmeester:
Heeft u uw contributie nog niet overgemaakt? Zou u dit alsnog willen doen!

