Wel nieuws, maar geen activiteiten
Wij hadden mooie en leuke activiteiten voor de komende periode gepland. Alleen een virus
houdt ons tegen deze ook uit te voeren. Maar… wat in een goed vat zit verzuurt niet.
Om niet helemaal bij de pakken neer te zitten, hebben wij in de afgelopen weken jullie al op
de hoogte gebracht van telefoonnummers, voor als je behoefte hebt aan een praatje. Maar
ook films en boeken, al dan niet gratis –we blijven immers Hollanders– om het thuisquarantaine leed enigszins te verzachten. .
Wij hopen jullie straks, als dit allemaal over is, gezond en wel te treffen bij een of meer van onze activiteiten.

Naar het museum ook al zijn ze dicht
In deze onzekere tijd zie je dat iedereen er het beste van maakt.
Ook de musea. Je ziet op sociale media de meest prachtige initiatieven ontstaan waardoor het publiek de tentoonstellingen of
collecties – ons echte goud – toch kan blijven zien. Met tours
door directeuren en conservatoren die je kunt volgen, al dan
niet live, achtergrondverhalen bij pronkstukken, leuke opdrachten, vragen aan volgers wat ze willen zien en creatieve initiatieven zoals #tussenkunstenquarantaine

brandt dat deed. Er staan maar liefst drie seizoenen online!
Operatie Nachtwacht
De Nachtwacht wordt gescand met een macro-röntgen fluorescentie scanner, kortweg: macro-XRF scanner. Deze scanner
maakt gebruik van röntgenstraling, maar gaat een stapje verder
dan een röntgenfoto zoals we die kennen van de tandarts of het
ziekenhuis. Waar een röntgenfoto alleen een contrast tussen
zware en lichte elementen laat zien, kan er met XRF geanalyseerd worden welke chemische elementen in de verf zitten.
De scans zijn digitaal aan elkaar genaaid/geplakt waardoor we
nu van het hele schilderij kunnen zien welke chemische elementen er aanwezig zijn. Per element is nu een zwart-wit afbeelding
beschikbaar. Wit laat zien waar veel van dat element, bijvoorbeeld lood, ijzer of calcium, zit. Hoe donkerder, hoe minder er
van dat element zit. Het onderzoek naar de interpretatie van
deze scans is nu in volle gang maar enkele opvallende ontdekkingen kunnen we alvast delen.

Kies een schilderij of foto en maak deze thuis zo goed mogelijk
na. Extra uitdaging: je mag maar drie objecten gebruiken. Deel
het resultaat op Instagram met @tussenkunstenquarantaine.
Kun je ook eerst zelf een kijkje nemen om wat inspiratie op te
doen!
Museum Hilversum
Zilveren Camera 2018 gemist? Maak een virtuele wandeling
door Museum Hilversum en kijk naar de tentoonstelling.
NUDE NOW gemist? Wandel hier door de expositie met werk
van 33 fotografen en vier de schoonheid van het lichaam met
bijzondere en unieke foto’s.
https://www.museumhilversum.nl/expositie/
RijksCreative
Heb je zin om te schilderen of te tekenen? Bekijk de tutorials op
het YouTube kanaal RijksCreative. Hierin leggen docenten van
de Teekenschool aan de hand van een kunstwerk de technieken
van de grote meesters uit. Schilder een zelfportret zoals Van
Gogh, of leer emoties op het doek vast te leggen zoals Rem-

De ijzer-scan levert de ontdekkingen van veren op de helm van
een van de figuren in de achtergrond. Bij deze figuur is op het
schilderij niks te zien, op de röntgenfoto uit de jaren ‘70 ook
niet, maar in de ijzerscan zien we ineens dat Rembrandt eerst
veren heeft geschilderd, die hij dus later weer weghaalde. Hier is
duidelijk te zien hoeveel geavanceerder deze techniek is.
Kijk op de site van het Rijksmuseum naar het verdere verloop
van Operatie Nachtwacht
https://www.rijksmuseum.nl/nl/nachtwacht
Wees creatief
In de Rijks Studio vind je meer dan 100.000 kunstobjecten die
tot in detail bekeken kunnen worden, inclusief toelichting.
https://www.rijksmuseum.nl/nl/rijksstudio

Stay at Home Stedelijk
Kom meer te weten over de roemrijke schilderijen van Chagall,
ontdek hoe fotograaf Bertien van Manen verschillende gemeenschappen in dook en maak kennis met de gloednieuwe tentoonstelling van Nam June Paik...vanaf je bank! Het Stedelijk Museum presenteert Stay at Home Stedelijk, met elke dag om 16 uur
een minidocumentaire, video over de collectie, podcasts en
audio tours op Facebook en YouTube. Als bonus neemt het Stedelijk iedereen wekelijks live mee op tour via Instagram.
https://www.stedelijk.nl/nl

het kan - elke woensdag live een virtuele rondleiding door een
tentoonstelling. Via de Kunstmuseum app kun je de audiotour
door de tijdelijke tentoonstelling Breitner vs Israels ook vanuit
huis volgen. Ook de vaste opstelling Mondriaan en De Stijl
wordt via deze app belicht. De audiotour van Monet staat ook
weer in de app, deze voert je terug naar de tentoonstelling Monet - Tuinen van verbeelding.
https://www.kunstmuseum.nl/nl
Mauritshuis met je oren
Eén schilderij, één artiest, één lied. Door middel van ons nieuwe
"muzieklabel" Bekijk het Mauritshuis met je oren laten we u
met een frisse blik naar onze kunst kijken. ………………………..
Schrijvers, filmmakers, fotografen; velen hebben zich al laten
inspireren door de meesterwerken in het Mauritshuis. Hun boeken, films en foto’s voegen extra lagen toe aan onze schilderijen. Muziek mag natuurlijk niet in dat rijtje ontbreken.

Quarantaine doe-tips
Elke week een nieuwe creatieve opdracht van het Groninger
Museum voor thuisblijvers! Leef je uit met verf, papier, textiel,
camera en materialen. Extra leuk: je kunt er mooie prijzen mee
verdienen. Ontwerp bijvoorbeeld een eigen Bevrijdingsrok of
maak je eigen Pronkjewails-stilleven met spullen uit de keukenkastjes. Alle opdrachten vind je op de website van het Groninger Museum.
https://www.groningermuseum.nl/bezoek/activiteiten/
quarantaine-doe-tips
Kunstmuseum dichtbij

Kunstmuseum Den Haag, voorheen het Gemeentemuseum,
brengt je virtueel dichtbij haar collectie! ………………………………...
Elke dag wordt op Instagram en Facebook een de topstukken
uitgelicht. Van Vincent Van Gogh tot Panamarenko. Van Mondriaan tot Louise Bourgeois. En van wonderschoon Delfts blauw
tot de prachtige creaties van Chanel. Ook de fotografiecollectie
wordt in de schijnwerpers gezet. …………………………...………...
Conservator 19e eeuwse kunst Frouke van Dijke geeft - zolang

We benaderden verschillende singer- songwriters met de vraag
of zij zich ook willen laten inspireren door onze collectie. Allerlei
muziekstijlen kunnen daarbij de revue passeren, van popmuziek
tot metal, van klassiek tot punk, mét of zónder lyrics. Met vier
muzikale odes per jaar creëren we zo een bijzondere playlist,
geïnspireerd op de topstukken uit onze verzameling.
Het eerste nummer van het
Mauritshuis
muzieklabel
werd gemaakt door Spinvis
met een ode aan het beroemdste werk uit het Mauritshuis: het Meisje met de
parel. Zangeres MEROL
koos er voor het schilderij
Mars en Venus betrapt
door Vulcanus van Joachim
Wtewael tot leven te brengen met haar nummer Slippertje. Harrie Jekkers koos
voor een poëtische lofzang
op Vermeers Gezicht op
Delft.
Daarnaast zijn alle kunstwerken uit de collectie van het Mauritshuis zijn ook online te bewonderen. Een groot deel van de collectie is al voorzien van afbeeldingen in hoge resolutie, waardoor tot in de kleinste details kan worden ingezoomd op de
hoogtepunten uit de tijd van Rembrandt en Vermeer. De komende tijd zullen we steeds meer kunstenaars, schilderijen én
andere objecten in hoge resolutie aan de website toevoegen.
https://www.mauritshuis.nl/nl-nl/verdiep/de-collectie/
Bron: Museumkaart (ook te zien zonder kaart!)

Online colleges
De colleges die in onze huizen worden gegeven door Oud geleerd, jong gedaan, zijn altijd een succes. Doordat wij gesloten
zijn bieden wij 4 online colleges aan. Keuze uit Speeches, Strafrecht Gender en Blues. Veel plezier!
https://www.oudgeleerdjonggedaan.nl/onlinecolleges/

