
  

   

  

Foto: bezoekers in gesprek bij 'Vanuit de diepte', fotograaf Viorella Luciana 
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Een goed gesprek 

Tijdens Een goed gesprek kijken we met elkaar naar een kunstwerk 

en praten we over het gevoel dat het oproept. Op socratische wijze 

onderzoeken we wat we denken en waarom. Het is daarbij belangrijk 

om goed te luisteren en te vragen naar feiten, in plaats van 

beweringen. Samen zoeken we een gemeenschappelijk antwoord op 

een voor de groep betekenisvolle vraag. Die kan overal over gaan en 

staat gedurende het gehele gesprek centraal. Je hoeft absoluut geen 

verstand van kunst te hebben om mee te kunnen doen. Praat je mee? 

 

Deelname is gratis en iedereen is welkom om zich aan te melden.  
 

Meer informatie en aanmelden  

 

 

  

Still: 'De Profundis' door Koen Hauser en Maarten Spruyt, 2014, collectie Zeeuws Museum 
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Oproep: draag zelf een kunstwerk voor 

In Vanuit de diepte, het eerste project van het vierjarige programma 

eenZM, kijken we naar kunstwerken die door de coronapandemie 

nieuwe betekenis hebben gekregen. De kunstwerken zelf zijn niet 

veranderd. Door onze ervaringen tijdens de pandemie zijn we er wel 

anders naar gaan kijken. We zijn benieuwd welk bestaand kunstwerk, 

binnen of buiten onze collectie, voor jou nieuwe betekenis heeft 

gekregen. Deel je tip tot uiterlijk 12 september 2022 via 

ZM@zeeuwsmuseum.nl  Wie weet kun je het kunstwerk van jouw 

keuze binnenkort in het Zeeuws Museum komen bekijken.  
 

Deel je tip  

 

 

  

Foto: kunstwerk 'Spreken' van Berlinde de Bruyckere uit 1999, fotograaf Pim Top 
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Nieuw werk tijdelijk toegevoegd 

Tot en met 4 september is het kunstwerk Spreken van Berlinde de 

Bruyckere te zien in Vanuit de diepte. Dit werk is voorgedragen door 

onze directeur Marjan Ruiter. "De dekens in deze werken verwijzen 

zowel naar de eindeloze stroom vluchtelingen en tegelijkertijd naar de 

geborgenheid van de kindertijd. Het werk van de Bruyckere spreekt 

mij aan omdat ze vaak in één beeld tegenstrijdige dingen verbeeldt. 

Haar werk gaat zowel over sterven en lijden als over bescherming en 

troost", vertelt ze. 

 

Lees haar hele motivatie online of in de tentoonstelling.  

   

Marjan Ruiter, directeur      
                                                     Fotograaf: Viorella Luciana  

Lees verder  
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Contact algemeen 

+31 (0) 118 65 30 00 

mailto:info@zeeuwsmuseum.nl  

Bezoekadres 

Abdij (plein) 

4331 BK, Middelburg  

   

 

 


