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Konstantin Paustovskijvan de vereniging

 zaterdag 4 fEbruAri 2017

bezoek aan tentoonstelling Peredvizhniki, russisch realisme rond repin 1870-1900
in het Drents Museum in Assen.
Voor het eerst in Nederland wordt een tentoonstelling exclusief aan deze 19de-eeuwse kunstenaarsgroep gewijd, 
waartoe grote schilders als Ilya Repin en Valentin Serov behoren. Aan de hand van de topstukken uit het Staats 
Russisch Museum is het mogelijk de 19de-eeuwse geschiedenis en culturele bloeiperiode van de Russische Gouden 
Eeuw te laten zien. Absoluut topstuk is Repins schilderij Wolgaslepers, ook wel De Nachtwacht van Rusland 
genoemd.

VKP biedt haar leden de mogelijkheid om samen van deze kunstwerken te genieten en organiseert een geleid 
bezoek aan de tentoonstelling.

rond 11:30  Mogelijk treffen we elkaar voor een lunch met Russische specialiteiten in Grandcafé Krul? Dit wordt  
        echter niet gezamenlijk geregeld. 

13:00 Uitzonderlijk op 4 februari geeft de heer David Jackson, professor of Russian & Scandinavian Arts aan  
 Leeds University een lezing geven over de Peredvizhniki. De lezing duurt max. 1,5 uur en gaat door in de  
 Statenzaal, niet in de tentoonstelling zelf. 



15:00 Rondleiding met gids langs de mooiste en belangrijkste werken uit de tentoonstelling.

16:15 Napraten in Grandcafé Krul, of …

Praktisch

•  U kunt op eigen kracht naar Assen rijden of sporen. De Belgische en Zuid-Nederlandse leden kunnen gebruik 
maken van een bus die wordt ingelegd door Spoetnik, het Masereelfonds en Dialoog Netwerk uit Den Bosch.
De bus vertrekt om 07:00 stipt op het Astridplein voor het Centraal Station van Antwerpen en stopt in Den Bosch 
tussen 08:30 en 08:45 aan Hotel Flecher op de A2. Vermoedelijk terug in Antwerpen rond 21:30.

Prijzen

• de rondleiding kost 8 euro/persoon
• toegangskaart museum: 12 €  / 10 € groepstarief / gratis voor ICOM, museumkaart NL
• busrit vanuit Antwerpen: 18 € (vanuit Den Bosch 17 €)

Wie gebruik wil maken van de busrit bevestigt dit door de betaling aan het Masereelfonds Antwerpen:
BE84 0680 6338 3059 met vermelding Peredvizhniki, de namen van de reizigers en maakt 26 of 36 (25 of 35) € 
over voor busrit, rondleiding en al of niet het toegangsticket. De betaling geldt als bevestiging.

Wie rechtstreeks naar Assen komt maakt voor de rondleiding 8 € over op rekening van onze Vereniging: 
NL03 RABO 0356 5303 88 RABONL2U, graag voor 15 januari.

secretariaat@paustovskij.org

Om organisatorische redenen, bevestig je aanwezigheid in elk geval per mail.

• Van 30 januari 2017 tot en met 3 februari 2017, organiseert het Centrum voor Russische studies de vijfde editie 
van haar Winterschool over de Russische taal en cultuur te Leuven. Het thema van deze Winterschool is 
“De Russische Avant-Garde: een Romance met Revolutie. Русский Авангард: Роман с Революцией”.
https://www.arts.kuleuven.be/crs/winterschool-2017

• De gloed van Sint-Petersburg. Wandelingen door heden en verleden. Jan Brokken dompelt de lezers onder in 
de culturele rijkdom van deze stad - 19,99 €, 208 pag., Atlas-contact

• In de ramsj voor 7,90 € ipv 24,95: Olaf Tempelman - Omweg naar  Istanbul  
Te bestellen bij bol.com of www.ramsj.nl

• In het Nieuwe Instituut te Rotterdam, aan het Museumpark, tot 8 januari 2017 
space Embodied. The russian Art of movement 1920-1930

• Kollektsia ! Art contemporain en urss et en russie. 1950-2000 / 
Tot 27 2017 maart zet het Centre Pompidou in Parijs een buitengewone gift van 
meer dan 250 eigentijdse Sovjet- en Russische werken in de kijker. Het geheel 
van werken was een gift aan het Musée national d’art moderne dankzij de 
generositeit van de Vladimir Potanin Foundation, talrijke collectionneurs, 
kunstenaars en hun families. Het geheel, samengesteld uit werken van belangrijke 
artiesten, biedt een panorama, zonder volledig te willen zijn, van ongeveer vijftig 
jaar eigentijdse kunst in U.S.S.R en vervolgens in Rusland.

https://www.centrepompidou.fr/cpv/agenda/musee?agenda.dateCal=01-12-2016 

              Illustratie: Ilya Repin (1844-1930), Wolgaslepers, 1870-1873, olieverf op doek, collectie Staats Russisch Museum, St. Petersburg

GEsiGNALEErD !



• VERGEET NIET UW LIDMAATSCHAP TE HERNIEUWEN 
Voor 25 euro bent u weer een jaar volwaardig lid en ontvangt u ook de redactionele nieuwsbrieven, die uiteraard 
veel uitgebreider zijn. Kunt u niet actief aan onze activiteiten deelnemen, weet dan dat u een belangrijke bijdrage 
levert aan een kleine, selecte vereniging die zich als voornaamste doel stelt het werk en de naam van Paustovskij 
levend te houden.

Lidmaatschap 2017: 25 euro te storten op NL03 RABO 0356 5303 88 / RABONL2U
Vereniging K. Paustovskij / Seringenstraat 31 / 2982 BT Ridderkerk

• De nieuwsbrief is een uitgave van en voor leden van de Vereniging Konstantin Paustovskij. De vereniging stelt zich 
o.m. ten doel het werk van Paustovkij breed onder de aandacht te brengen.

Redactie
Ria Verbergt / Netty van Rotterdam / Greet Vanhassel

Redactie-adres 
Desguinlei 64, 2018 Antwerpen • redactie@paustovskij.org

 voor zondag 1 JANuAri 2017

Lid worden? -

Meld u aan via de website of via secretariaat@paustovskij.org 
U ontvangt dan ook de reeds verschenen, redactionele nieuwsbrieven.

- Contact-

Secretariaat Vereniging Konstantin Paustovskij
Nederland / Seringenstraat 31 / 2982 BT  Ridderkerk    België / Desguinlei 64 / 2018 Antwerpen 

secretariaat@paustovskij.org
www.paustovskij.org

• De vereniging is sinds eind november de trotse eigenaar van alle verschenen nummers van Mir Paustovskogo,
uitgegeven door het Literair Museum-Centrum K.G. Paustovskij te Moskou  

Het bestuur van de     
Vereniging Konstantin 

Paustovskij wenst u veel 
leesgenot en een gezond en 

voorspoedig jaar !


