April-iezing

Op dinsdag 11 april organiseert de HGVU weer een lezing en wei onder de titel:

Van artefacten en sculpturen
De lezing zal worden gehouden door Wim Boetze die als landschapsarchitect werkzaam is bij de
Dienst Landelijk Gebied in Groningen.
In de moderne landinrichting, dat wil zeggen die vorm van landinrichting waarin landbouw niet
toonaangevend is, gaat het om hersituering en -waardering van ruimtelijke functies en configuraties.
Het beeld als afgeleide van functies kent in de loop der jaren een geleidelijke verandering in beleving
en waardetoekenning. V^ertrouwde en traditionele beelden, zoals dijken, sloten patronen, paden,
houtwallen e.d. verliezen hun oorspronkelijke betekenis en tonen zich als verstarde figuren in het
landschap. Het vitale gebruik ervan is verdwenen en de opvatting over het nut van een dergelijk
artefact beperkt zich tot lering van de betekenis in het verleden. Is de nog tastbare verschijning van
het verleden dood en betekenisloos? Is de belevingswaarde van een artefact groter of kleiner dan die
van een nog functionerend beeld?
De schrijver F.B. Hotz overtuigt in zijn essaybundel 'Dood Weermiddel' de lezer van de schoonheid en
poëtische werking van 'nutteloze en verlaten' verdedigingswerken in het landschap. Als een artefact
beroert, appelleert het dan alleen aan nostalgie en vervlogen tijden of geeft het ook een stemming die
bij het hier en nu hoort? Bedoeld wordt: Een jonge en vitale betekenis die ontstaat uit de waarneming
van het object als zijnde sculpturaal en artistiek interessant. Kan een artefact als sculptuur worden
gezien en ervaren? Is er een evenredigheid tussen de leeftijd van een artefact en de mate waarin je
het als sculptuur ervaart? Het is interessant om te zien hoe dicht de beleving van artefacten ligt bij de
kunstbeleving van sculpturen.

Datum:
dinsdag 11 april 2000
Tijd:
20.00 uur
Plaats: ::, De Kargadoor, Oude Gracht 36 te Utrecht

Programma en komende activiteiten:
9 mei lezing door Rob de Jong over landgoederen en buitenplaatsen in Nederland
27/28 mei - HGVU weekend-excursie naar De Borinage en Le Centre in België
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