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

Bezoek zondag 2 december aan de expositie van  
Jean Cocteau 

Metamorphosis 
 

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

Design Museum in ‘s-Hertogenbosch 
 
 

 
Jean Cocteau en Coco Chanel 
 

 
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 Metamorphosis van 
Jean Cocteau in het Design Museum in ‘s-Hertogenbosch. Deze dag 
staat op zich.  
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Jean Cocteau 
 
‘Naarmate ik ouder word, raak ik er steeds meer van overtuigd dat het 
enige dat echt blijvend is onze dromen zijn.’ 
 
Cocteau was een schrijver met een virtuoos taalgebruik. In 1928 
vescheen zijn toneelstuk Antigone gebaseerd op een klassiek thema. 
Hij regiseerde de films ‘le Sang d’un Poète’ en ‘La Belle et la Bête’. Hij 
werd door de grote dichter Apollinaire een surrealist genoemd naar 
aanleiding van het ballet dat hij in 1917 schreef en waarvoor oa 
Picasso de decorstukken maakte en Satie de muziek. In 1940 schreef 
hij de eenakter Le Bel Indifférent voor Edith Piaf met wie hij zeer 
bevriend was. In deze expositie wordt ook aandacht besteed aan zijn 
mode-ontwerpen en sieraden die hij maakte voor Coco Chanel.  
 
Loucas heeft 10 jaar geleden in het kader van een kunsttraject met 
studenten gewerkt in het museum Menton van Cocteau en in la 
Chapelle Saint-Pierre in Villefranche-sur-Mer. Zo ook in de kapel 
Notre Dame de Jérusalem in Fréjus. Dit is de eerste keer dat er een 
grote overzichtstentoonstelling van Cocteau in Nederland plaats 
vindt. 
 
 

Expositie Metamorphosis 
 
Tijdens de rondleiding richten we ons met name op de voortdurende 
zelftransformatie van Cocteau en zijn zoektocht naar een eigen 
identiteit. Cocteau heeft de gave om zich via diverse media steeds 
met andere ogen te bezien. De expositie toont vele van deze 
gezichten in tekeningen, schilderijen, wandtapijten, affiches, foto’s en 
film. 
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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 
kunstretraites 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 exclusief entree, graag contant 
en gepast meenemen. Sponsoren van het nieuw te schrijven boek van 
Loucas Medicijnboek voor de Liefde zijn deze dag op persoonlijke 
uitnodiging van Loucas van harte welkom.  
 
Het programma zal tussen 12.00 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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