
 

 

Oecumenische Streekgemeente Kortenhoef  
Zondag 16 oktober om 11.15 uur 

 

Nesciolezing met concert 
Lezing door Wessel Stoker 

  
Het betreft een lezing in de serie ‘Midden in deze TIJD’ 

De natuur in de moderne kunst 

Van een romantische naar een ecologische natuuropvatting 

Sinds de Romantiek gingen kunstenaars de natuur zien als het ongerepte en zelfs onschuldige. 
Paul Gauguin zocht een paradijselijke natuur op Tahiti. Franz Marc zocht het onbedorvene bij het 
dier. In de jaren ’60 trokken land-art kunstenaars naar buiten, soms de natuur verminkend, zoals 
Robert Smithson en Michael Heizer die met bulldozers en graafmachines hun aardewerken 
maakten. Vanaf de jaren 1970 is er in de kunst bij Andy Goldsworthy, Joseph Beuys en anderen 
juist sprake van een respectvolle benadering, meer ecologisch omgaan met de natuur. De wijze 
waarop kunstenaars de natuur benaderen verandert ook de blik van onszelf, de toeschouwer. 

 

Prof. dr. Wessel Stoker (em.) was als 
godsdienstfilosoof en estheticus aan de VU 
verbonden. Hij bekleedde de bijzondere leerstoel 
esthetica aan de VU (Faculteiten Theologie, Filosofie 
en Letteren). Onlangs verscheen zijn boek over 
moderne religieuze kunst: God opnieuw verbeeld: 
een theologische kunstbeschouwing (Parthenon 
2019). Hij is de oprichter van Figura Divina, een 
collectief van onderzoekers op het gebied van kunst 
en religie verbonden aan Belgische en Nederlandse 
universiteiten. Hij schreef o.a. Kunst van hemel en 
aarde: het spirituele bij Kandinsky, Rothko, Warhol en 

Kiefer. 

               Verdere informatie: wesselstoker.eu 
 
Het concert wordt verzorgd door het Arte Duo: Aubrey Snell, saxofoon en Lineke Lever, 
piano. 
  

'Reflections' 
 

Paul Reade (1943-1997)    Suite from the Victorian Kitchen Garden: 
         Prelude, Spring, Mists, Exotica, Summer 
 
Philip Glass (1937)      Façades from 'Glassworks' 
 

Lezing 
 
Rolf Løvland (1955)       Song from a secret garden 
 
Ralph Vaughan Williams (1872-1958)   Six studies in English Folksongs 
 
Ola Gjeilo (1978)      Stone Rose: 

Sidewalks, Madison 
 



 

 

 

  

 
 
Arte Duo 
Piano en saxofoon, dat is een niet zo voor de hand liggende combinatie. Klassiek saxofoniste 
Aubrey Snell en pianiste Lineke Lever maken die combinatie sinds 2001 actueel en springlevend 
onder de naam Arte Duo. Het duo wil het publiek kennis laten maken met de veelzijdigheid van de 
saxofoon, een instrument dat halverwege de 19e eeuw werd uitgevonden als aanvulling op het 
symfonieorkest.  
Aubrey en Lineke studeerden beide cum laude af. Aubrey aan het Koninklijk Conservatorium in 
Den Haag met onderscheiding, Lineke aan het Utrechts Conservatorium en het Koninklijk 
Conservatorium Brussel. Het Arte Duo heeft de afgelopen jaren 2 zeer goed ontvangen cd's 
uitgebracht. Het duo speelt op alle belangrijke concertpodia van het land: Het Concertgebouw 
Amsterdam, Muziekcentrum TivoliVredenburg, Muziekgebouw Eindhoven en het Muziekgebouw 
aan ’t IJ te Amsterdam.  
Het Arte Duo ontleent haar naam aan het stuk ‘Scaramouche’ van Darius Milhaud. Scaramouche 
is een van de figuren uit de Commedia dell’Arte. 
 
 
 
 
 
 

Waar:    Het Oude Kerkje aan de Kortenhoefsedijk 168 in Kortenhoef 
Wanneer:   16 oktober 2022 om 11.15 uur 
Toegangsprijs: € 10,00 contant te voldoen bij de ingang 
 
De volgende lezing in deze serie wordt gehouden door Arjan Siegmann op zondag 20 november om 11.15 uur. Het 
concert wordt verzorgd door Elly van Munster, gitaar en luit, en Alice Gort-Switynk, zang en blokfluit. 
 



 

 

 

 


