
   

Cursus ‘Italiaanse Kunst’ 
over schoonheid en stijl, van Etrusken tot Valentino 

Woensdagmiddag 15, 22 en 29 maart 2023; 14:00-16:00 uur ds. Prinszaal/Kulturhus Epe 

 

Italië is een fascinerend land en rijk aan kunstschatten.  Al 3000 jaar lang zijn er 

beschavingen tot bloei gekomen en weer verdwenen, om vervolgens herboren te worden. In 

Toscane ontwikkelde zich de Etruskische beschaving, vervolgens vormden de Romeinen een 

imperium. De klassieke oudheid herleefde tijdens de renaissance in Florence en Toscane.  De 

overweldigende barok begon eind zestiende eeuw in Rome. De ontwikkelingen in Italië 

werden een inspiratie voor de rest van Europa.  

Maar wat gebeurde er na de zeventiende eeuw? Het accent van vernieuwingen in de kunst 

verschoof naar andere landen met name Frankrijk. Dat wil niet zeggen dat er niets gebeurde 

in Italië.  

In deze driedelige serie ziet u samen met kunsthistorica Monique 

Hafkamp dat kunstenaars in Italië wel degelijk een rol speelden in 

de beeldende kunst in hun tijd.  

Na een beknopt overzicht van een aantal hoogtepunten uit 

voorafgaande periodes zien we hoe in de 18e  eeuw schilders als 

Canaletto zich specialiseerden in stadsgezichten. Batoni maakte 

elegante portretten van de eerste toeristen die naar Italië 

kwamen.  

 

In de 19e  en begin 20e  eeuw legden de schilders de nadruk op de 

schoonheid – bellezza – van het land en de geschiedenis, met een 

nieuwe blik. Ook is er een stroming die juist volledig wilde breken met het verleden en zich 

wil richten op de toekomst: het Futurisme genoemd.  

Gedurende de 20e en 21e eeuw ontwikkelt Italië zich als het land van stijlvolle ontwerpers, 

zoals Valentino. Maar ook ontstaan er nieuwe stromingen in de beeldende kunst, zoals de 

Arte Povera. 

 

Monique Hafkamp vertelt ons, aan de hand van vele mooie afbeeldingen, het verhaal van 

een Italië met een lange roemrijke geschiedenis. Een land dat bellezza (schoonheid), 

geschiedenis en traditie een plaats wil geven terwijl het ook aansluiting zoekt bij de moderne 

tijd. 

 

U kunt zich via kunst.cultuur@nesepe.nl aanmelden voor deze driedelige serie. De kosten 

voor de gehele cursus bedraagt 30 euro. De aanmelding is pas definitief als de cursuskosten 

zijn overgemaakt op rek.nr. NL53 RABO 0364 4148 12 van De NES onder vermelding van 

Cursus Italiaanse Kunst. Wees er op tijd bij: voor een goede onderlinge interactie is het aantal 

deelnemers beperkt. 
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