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‘Caravaggio & Bernini. Barok in Rome’ 
 

Online-lezing door Krzysztof Dobrowolski-Onclin, 
dinsdag 9 juni 2020, 20.00 – 22.00 uur 
 
Zoals we u op 25 mei jl. schreven, zullen wij ons op 9 juni a.s. ook op het pad van de online-
lezingen wagen. Zo kunnen wij u aan het eind van ons seizoen toch nog een lezing aanbieden 
en u laten genieten van de prachtige werken van deze twee beroemde kunstenaars.  
Vanuit uw eigen stoel waar dan ook kunt u deze lezing volgen en ziet de afbeeldingen die u 
anders in de zaal zou zien. U heeft slechts een computer of tablet nodig met een werkende 
internetverbinding. U hoort de spreker en kan hem desgewenst ook zien. Bovendien bestaat 
de mogelijkheid tot het stellen van vragen.  
Kunsthistoricus Krzysztof Dobrowolski-Onclin verzorgt deze lezing online via Zoom.  
 

Intussen hebben veel leden zich al opgegeven via het aanmeldingsformulier bij de mail van 
25 mei. Er zijn nog enkele plaatsen beschikbaar. Meld u zich snel aan.  
Maximaal 100 leden kunnen deelnemen. Enkele dagen voor 9 juni ontvangt u een mail met 
een link om in het programma te komen, alsmede een toegangscode en een hand-out. 
 
Beleef het dramatische begin van de barok!   
 

Rond 1600 zag in Rome een nieuwe stroming het levenslicht: de 
barok. Eigenlijk ontstond de barok niet alleen in Rome, maar in 
heel Europa. Rome was destijds immers het uitgangspunt van de 
kunst en de plaats waar menig schilder naartoe trok op zoek naar 
inspiratie en carrièremogelijkheden.  
 
Wat is de barok nu eigenlijk? De stijl bestond grofweg tussen het 
einde van de zestiende en het einde van de achttiende eeuw in 
alle kunsten. Barokke kunstenaars legden de nadruk op emotie, 
beweging, drama en theater. De schilder Michelangelo Merisi 
genaamd Caravaggio en de beeldhouwer, architect en 
stedenbouwkundige Gianlorenzo Bernini waren twee 
hoofdpersonen die daarin excelleerden. 
 

 Caravaggio, ‘Een jongen gebeten door een hagedis’ (1595) 

Lees verder op pag. 2. 
 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

aanvang 20.00 uur, eindtijd 22.00 uur, inloggen op Zoom vanaf 19.30 uur  



Het Rijksmuseum exposeert tijdelijk werk van hen en van tal 

van andere Italianen, zoals Artemisia Gentileschi en haar 

vader Orazio.  

In de lezing trekt Krzysztof Dobrowolski-Onclin het perspectief 

nog breder en laat hij u gebouwen en kunstwerken zien die 

het verhaal van de Romeinse barok nog completer maken.  

 

Nu veel musea vanaf 1 juni weer toegankelijk zijn, kunt u de 

tentoonstelling in het Rijksmuseum over deze twee 

kunstenaars en hun tijdgenoten gedurende de hele zomer 

gaan bekijken.  

De tentoonstelling is onlangs verlengd t/m 13 september a.s. 

 

Krzysztof Dobrowolski-Onclin sloot vorig  

jaar juni het seizoen van de Kunstkring af               Bernini, ‘Pluto & Proserpina’ (1622) 

met de lezing ‘Artistieke stroming ‘Jong  

Polen’, Art Nouveau in Krakau rond 1900’.  

Vanaf 2006 geeft hij cursussen en lezingen over kunstgeschiedenis 

zonder zich tot een specialisme of een onderwerp te beperken.  

Vanaf het begin van de ‘Corona-tijd’ heeft hij zich met zijn Bureau 

Boeiend toegelegd op het maken van online-lezingen. 

 

 

 
1. Van het Bestuur 
 

De maatregelen van het RIVM hebben helaas ook gevolgen gehad voor onze bijeenkomsten.   

Na een seizoen waarin we gelukkig nog zeven avonden de lezingen, soms zelfs met muzikale 

begeleiding, hebben kunnen organiseren in de Scheppingskerk konden we de drie laatste 

Kunstkringavonden elkaar daar niet meer ontmoeten. Dat ‘ontmoeten’ is een aspect van het 

‘vereniging-zijn’, dat meetelt in de beleving van deze avonden.  

De ontwikkelingen op ‘Corona-gebied’ zullen wij deze zomer oplettend blijven volgen en ons 

beraden op een hopelijk tijdelijke aanpassing van de aanpak van de komende lezingen-

avonden. Daarbij zullen wij de verschillende mogelijkheden onderzoeken in nauw overleg 

met de beheerder van de Scheppingskerk. 

Het belangrijkst is en blijft de gezondheid van ieder van ons. 

 

Natuurlijk informeren wij u tijdig hoe het nieuwe seizoen van de Kunstkring eruit gaat zien. 

Wij wensen u een prachtige zomer met mooi weer en regelmatig bezoekjes aan onze vele 

inspirerende musea.    

Op de volgende pagina vindt u alvast enkele tips! 

 

  



2. Voor u gezien en aanraders 
 
‘Pilgrims naar Amerika – en de grenzen van vrijheid’, Lakenhal Leiden  t/m 13 september 2020 
 

In 2020 wordt herdacht dat 400 jaar geleden een groep 
migranten met het schip de Mayflower vanuit Europa naar 
Amerika vertrok om daar Plymouth Colony te stichten. 
Tegenwoordig kennen we deze kolonisten, die als 
vluchtelingen naar Holland kwamen, als de Pilgrims.  
 

Met de tentoonstelling onderzoekt men de grenzen van 
vrijheid. Men toont de opmerkelijke reis van de Pilgrims 
aan het begin van de zeventiende eeuw.  
 A. Willaerts, ‘Het vertrek van de Pilgrims bij Delfshaven’ (1620) 
 

Van het Engeland waar ze vandaan kwamen via de stad Leiden waar ze elf jaar in vrijwillige 
ballingschap verbleven, naar de wereld van de Native Americans die ze koloniseerden. Welke 
grenzen kwamen deze Pilgrims tegen in hun zoektocht naar vrijheid en hoe gingen ze met deze 
grenzen om? En wat vertelt het historische Pilgrimverhaal ons nu over grenzeloze vrijheid?   
Lakenhal.nl   Wel vooraf uw entreebewijs online reserveren. Dit geldt nu voor alle musea. 
 
 
‘Breitner vs Israëls, vrienden en rivalen’, Kunstmuseum Den Haag  1 juni t/m 6 september 2020 
 

 Breitner, ‘Cavalerie’ (1883-1888) 
 

Op 11 februari jl. gaf kunsthistorica Wendy Fossen bij de Kunstkring een lezing over deze twee 
kunstenaars. In het bulletin van maart 2020 kunt u nog een samenvatting van deze lezing vinden 
(o.a. via onze website). De tentoonstelling is gelukkig verlengd, mocht u deze nog niet bezocht 
hebben.  Kunstmuseum.nl 
 
 
‘Weet waar je woont’ en ’75 Jaar Bevrijding’, Leiderdorps Museum 
opening woensdag 3 juni a.s. om 14.00 uur 
  

Het museum is verhuisd van De Sterrentuin naar een ruimere locatie: 
Schoolgebouw ‘De Bron’, Vronkenlaan 46, Leiderdorp. Maak kennis met 
de geschiedenis van onze regio, van heel vroeger tot nu.  
LeiderdorpsMuseum.nl 
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