
- Reis Mesjtsjora en Moskou van 4 tot 11 september 2013 -
Het doet ons plezier dat er zich voor de reis al 14 leden hebben gemeld.         
U heeft nog tijd tot maandag 11 maart om uw interesse kenbaar te 
maken.

- Ledenbijeenkomst in het Bonnefantenmuseum -
Op zondag 2 juni 2013 wordt een gezamenlijk bezoek gepland aan 
de tentoonstelling De Grote Verandering. Revoluties in de Russische 
Schilderkunst 1895-1917 in het Bonnefantenmuseum te Maastricht. 
Met deze expositie van meer dan 80 schilderijen, die voor een groot 
deel niet eerder buiten Rusland waren, wil het Bonnefanten een    
missing link tussen traditie en vernieuwing in beeld brengen. De laatste 
twintig jaar voor de revolutie van 1917 was een periode van hevige 
veranderingen in het Tsarenrijk. Een burgerlijke elite verspreidde een 
verlichtingsgolf door de nog conservatieve samenleving. In die culturele 
explosie speelde de schilderkunst een vitale rol. 
Verre jaren, het eerste deel van De geschiedenis van een leven, van 
Paustovskij (1892-1968) speelt zich grotendeels in deze periode af. 

Na het succes en de positieve reacties op de bijeenkomst in Assen 
willen we een soortgelijk programma aanbieden.

• gezamenlijke Russische lunch (12,50 €) in een apart zaaltje

• korte huishoudelijke vergadering

• rondleiding (4,00 €)
• afsluitend borreltje in het museumrestaurant of elders

Wegens de grote drukte die wordt verwacht voor deze toptentoonstelling 
hebben wij alvast een optie genomen. Details volgen.

Indien u de intentie heeft om deel te nemen, gelieve dit voor 25 maart 
te melden op secretariaat@paustovskij.org 

Info http://www.bonnefanten.nl/nl/tentoonstellingen

- Studiedag rond Konstantin Paustovskij in Leuven -
De nieuwe datum waarop de sprekers samen kunnen aantreden in 
Leuven is zaterdag 12 oktober 2013. De studiedag verloopt in samen-
werking met het Centrum voor Russische Studies.

De sprekers en hun onderwerpen zijn: 

• Professor Emmanuel Waegemans, een algemene inleiding op      
Konstantin Paustovskij.

• August Thiry, Paustovskij & zijn romantische uitvlucht (letterlijk én 
figuurlijk) naar de Krim. 

• Wim Hartog, De Onbekende Paustovski. Over hoe de schrijver zijn 
boeken samenstelde en hoe Wim de brieven, de aantekeningen en    
ander materiaal verwerkt heeft om het leven van Paustovski tussen 
1914 en 1968 te verhelderen in relatie tot feiten en verhalen uit De 
geschiedenis van een leven.

• Wim Hartog en Oxana Skorobogatov, Waarom ik mijn vertalingen 
met potlood schrijf. Met vertaalsessie.

• Frank Westerman, Paustovski – dissident of meeloper en inleiding 
bij de film De Baai van Kara Bogaz.

Er is een totaalprogramma in voorbereiding, inclusief hotelovernachting 
en programma voor 13 oktober. Details volgen.

- GESIGNALEERD ! -
In deze rubriek komen interessante tips, die leden willen delen 

 • Voor de stem, Majakovski-El Lissitsky 
http://www.uitgeverijhuisclos.nl/44.html

• Peter de Grote in Nederland, 1717
http://www.benerus.be/waegemans_tsaar_groot_rusland.html

• Peter de Grotetentoonstelling
http://www.hermitage.nl/nl/tentoonstellingen/peter_de_grote/
persbericht.htm

• El Lissitsky-Kabakov 
http://www.vanabbemuseum.nl

• Nederland-Ruslandjaar 2013
http://www.nlrfr.nl

- Hernieuwen lidmaatschap 2013 -
Voor 20 euro bent u weer een jaar volwaardig lid. 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.

Bijdrage te storten op NL03 RABO 0356530388 / RABONL2U 

- Contact-
Nederland / secretariaat Vereniging Konstantin Paustovskij
De Savornin Lohmanlaan 97 / 2566 AK  Den Haag
België / Ria Verbergt / Desguinlei 64 / 2018 Antwerpen

secretariaat@paustovskij.org

www.paustovskij.org
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Konstantin Paustovskijvan de vereniging

Gijs Geertzen citeert Paustovskij tijdens de Wandeling in Moskou, 2009 

Bonnefantenmuseum

Boottocht op de Oka in de Mesjtsjora

Het Kremlin van Ryazan in de Mesjtsjora

Wim Hartog citeert Paustovskij tijdens het afscheidsdiner in Odessa,
na de 1ste reis In de voetsporen van Paustovskij,1997 


