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Academie voor Spiritualiteit 
  Kunst heeft te maken met de kwaliteit van je  bewustzijn 

Bezoek vrijdag 7 december aan de expositie  
van Giacometti-Chadwick 

Facing Fear 
 

in het kader van het Kunsttraject 2018-2019  
o.l.v. Loucas van den Berg 

Museum de Fundatie in Zwolle 
 

 

 
Giacometti in zijn studio 
 

 
Beste cursisten, 
 
Van harte nodig ik jullie uit om met mij in het kader van het 
Kunsttraject 2018-2019 met als titel ‘Kunst heeft te maken met de 
kwaliteit van je bewustzijn’ een voor iedereen toegankelijk bezoek 
te brengen aan de indrukwekkende expositie: Giacometti-Chadwick 
‘Facing Fear’. Deze dag staat op zich.  
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Alberto Giacometti en Lynn Chadwick 
 
In deze expositie worden de beelden van Alberto Giacometti (1901-
1966) en Lynn Chadwick (1914-2003) naast elkaar getoond. Ze 
belichamen de toestand van angst in Europa tijdens de jaren van de 
koude oorlog. 
 
Giacometti was reeds voor WOII een beroemd kunstenaar en 
geïnspireerd door het Kubisme van Picasso en Braque. Pas in de 
tweede wereldoorlog ging hij zijn lange, draderige dunne man- en 
vrouwbeelden maken aanvankelijk van gips, later in brons gegoten. 
Giacometti laat de tijdloze, universele angstige mens zien die steeds 
de dreiging voelt van de maatschappij. Zijn werk roept herinneringen 
op aan de oude Egyptische en Etruskische beelden maar zijn ook 
modern en indringend vorm gegeven.  
 
Lynn Chadwick daarentegen was ingenieur en begon pas na WOII 
met het maken van beelden. Aanvankelijk waren het constructies, 
geraamten opgevuld met cement. Later maakte hij stevige 
gepantserde beelden waarin de strijdende mens weergegeven wordt.   
Waar Giacometti de mens terugbrengt tot zijn fragiele kern, creëert 
Chadwick krachtige oerbeelden van mens en dier. Op de Biënnale in 
Venetië in 1956 krijgt verrassend Chadwick de grote Sculptuurprijs 
en niet Giacometti. Giacometti krijgt hem 6 jaar later. 
 

 
Expositie Facing Fear 
 
Op de expositie in de Fundatie zijn meer dan 150 werken van beide 
kunstenaars te zien. We zullen deze dag dieper ingaan op de 
tijdgeest, de expressie van beide kunstenaars en de betekenis ervan. 
We nemen zelf ook onze indrukken waar en delen deze.  
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© Kunst Loucas van den Berg 
 
 

Rondleiding, waarneming en oefening 

We zullen deze dag rustig de tijd nemen om de expositie te bekijken 
en in de loop van de middag met elkaar bespreken wat deze expositie 
en de impressies die we hebben opgedaan voor ons betekenen. We 
creëren hiervoor een ruimte.  
 
Iedereen is welkom om deze dag en deze bijzondere wijze van 
lesgeven mee te maken. Loucas en de Academie voor Spiritualiteit 
hebben inmiddels 25 jaar internationale ervaring met het bezoeken 
van musea, kunstenaars en kunstzinnige leslocaties waar kunst, 
maatschappij, spiritualiteit en expressie met elkaar worden 
verbonden. Tijdens zijn rondleidingen, kunsttrajecten en -retraites 
heeft Loucas op inspirerende wijze moderne kunst, de Middeleeuwse 
kunst en de kunst van de renaissance onder de loep genomen. Lees 
meer op www.academievoorspiritualiteit.nl. 
 
 
 

http://www.academievoorspiritualiteit.nl/
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Opgave via mail info@academievoorspiritualiteit.nl (Loucas van 
den Berg) of telefonisch via 0031- (0)625423838 (Dominique 
Krooijmans). Kosten zijn 50 euro pp per dag exclusief entree, graag 
contant en gepast meenemen. Het programma zal tussen 11.00 en 
16.00 uur plaatsvinden. Je zorgt zelf voor je lunch. Minimaal aantal 
inschrijvingen: 8 personen. Je wordt tijdig hierover geïnformeerd 
alsmede over aanvullende praktische zaken. 
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