Nieuwsbulletin nr. 95, december 2015
Geachte Poorters,
Het jaar vliegt voorbij! Dan blik je vaak ook even terug. Bijvoorbeeld op ons aller succes van
de terugkeer van het fraai gerestaureerde veelluik van Antonio Vivarini naar de San Tarasiokapel. We hebben ook mogen genieten van een inspirerend en gevarieerd lezingenprogramma.
Dat programma zetten we graag voort in het nieuwe jaar: misschien wilt u alvast in uw
nieuwe, nog zo schone, agenda 2016 de datum van de volgende lezing noteren? Deze is op
26 februari a.s. en zal worden gegeven door ons erelid Jeanne van der Stappen. Zo velen
hebben genoten van haar kennis en enthousiasme tijdens reizen in Venetië. Ongetwijfeld
zullen velen van u daarom verheugd zijn dat zij ons inwijdt in wetenswaardigheden rond de
baanbrekende Venetiaanse schildersfamilie Bellini met de lezing All in the Family: Jacopo,
Gentile en Giovanni Bellini. Het werk van Giovanni dat in “onze” San Zaccaria hangt, ziet u
afgebeeld in dit bulletin.
Wij bevelen u hieronder maar liefst drie tentoonstellingen aan, een in Enschede en twee in
Venetië. Misschien heeft u rond de kerstdagen nog tijd voor die in Enschede, die nog tot
begin januari is te zien.
Bijzonder is ook de uitzending van een Italiaanse televisiezender waarin aandacht wordt
besteed aan het particulier initiatief in Italië. Ook ons werk in de San Zaccaria wordt
genoemd. Hieronder leest u hoe u de uitzending kunt zien op internet.
Namens het gehele bestuur wens ik u tot slot zeer fijne feestdagen toe, zoals u ze zelf graag
heeft. Onze wens is natuurlijk dat u ons werk ook in het nieuwe jaar blijft steunen! Veel dank
daarvoor en graag tot ziens!
Iris Contant
voorzitter
***
All in the Family: Jacopo, Gentile en Giovanni Bellini – door Jeanne van der Stappen
De eerste lezing van het jaar 2016 wordt verzorgd door Jeanne van der Stappen. Zij geeft ons
hieronder alvast wat biografische informatie over de schilders Bellini. Daarbij is de
onderstaande foto van de Sacra Conversazione van Giovanni Bellini in de San Zaccaria een
onmiskenbare smaakmaker!
De bijeenkomst vindt plaats op vrijdag 26 februari 2016 in de grote zaal van het Italiaans
Cultureel Instituut, Keizersgracht 564, 1017 EM Amsterdam. Het instituut is eenvoudig te
bereiken met het openbaar vervoer: vanaf het Centraal Station met tram 1, 2 of 5, halte
Keizersgracht/Leidsestraat; of tram 16, 24 of 25 halte Keizersgracht/Vijzelstraat.
De voordracht begint om 14.00 uur en duurt twee uur inclusief een pauze. Aan het eind is er
gelegenheid tot het stellen van vragen. De zaal is vanaf 13.30 uur geopend. Na afloop wordt u
een glaasje prosecco aangeboden.
Toegang: 15,00 euro pp. Aanmelden graag bij Marianne de Vries Robbé via email
vrirodo@hetnet.nl of telefonisch op 030-2380170 met gelijktijdige overmaking van € 15,00
euro per persoon op rekeningnummer NL81 INGB 0003 9565 50 t.n.v. De Poorters van
Venetië, Rotterdam, o.v.v. lezing Bellini.

Van Jacopo Bellini (Venetië, ca. 1400 -1470-71), de vader van de Venetiaanse
kunstenaarsfamilie waarmee de renaissanceschilderkunst in Venetië begint, zijn maar een paar
olieverfschilderijen bekend. Des te belangrijker zijn de bewaard gebleven schetsboeken van
zijn hand - het ene bevindt zich in het British Museum en het andere in het Louvre. Jacopo
noemde zijn oudste zoon Gentile, ter ere van de Toscaanse schilder Gentile da Fabriano, die
hij als zijn leraar en meester beschouwde.
Gentile Bellini (Venetië, ca. 1430-1507), werkt, samen met zijn broer Giovanni, geruime tijd
als leerling en medewerker van zijn vader Jacopo, en begint zijn solocarrière in de loop van de
jaren zestig. Vanaf die tijd krijgt hij opdrachten van de Republiek o.a. portretten van doges. In
1479 wordt hij naar Constantinopel gestuurd voor een deels diplomatieke, deels artistieke
missie. Hij schildert daar o.a. het portret van sultan Mohammed II, nu in de National Gallery
te Londen. Gentile komt pas een jaar later terug, met de titel van bey en overladen met
eerbewijzen en geschenken.
Gentile Bellini is een typisch voorbeeld van een gespecialiseerde schilder: hij ‘portretteert’
niet alleen mensen maar ook steden. Aan hem danken we misschien wel de eerste echte
gezichten op Venetië, gemaakt op het hoogtepunt van zijn carrière. In opdracht van de rijke en
machtige Scuola di San Giovanni Evangelista schildert hij drie van de negen doeken, teleri,
met De verhalen van het Kruis, die zich nu in de Galleria dell`Academia bevinden. De
Processie op het San Marcoplein en Het wonder van het Kruis op de San Lorenzobrug geven
een rijke, getrouwe en levendige beschrijving van Venetië.
Giovanni Bellini
(Venetië, ca. 1433 –
1516), net als zijn broer
Gentile leerling en
medewerker van hun
vader Jacopo, wordt
beschouwd als de
grondlegger van de
Venetiaanse
schilderkunst. Door zijn
toedoen werd Venetië een
centrum van
renaissancekunst dat kon
wedijveren met Florence
en Rome. Een belangrijke
aanzet om de vormentaal
van de gotische
schilderkunst te
hervormen, is de confrontatie met het werk van zijn zwager Andrea Mantegna. De rationele,
sculpturale stijl, de beheersing van de perspectief en het strenge realisme hebben diepe
invloed op de jonge Giovanni.
In zijn vroege schilderijen werkte Bellini met tempera, maar vanaf de jaren zeventig maakt hij
steeds meer gebruik van de mogelijkheden van olieverf. De late schilderijen van Giovanni
worden gekenmerkt door de diepte van de kleur, die bereikt werd door rijke primaire kleuren
tegen elkaar te zetten, verlicht door een intens licht, met diepe schaduwen. Een prachtig
voorbeeld is de Sacra Conversazione uit 1505 in de kerk van San Zaccaria (zie afbeelding).

Vanaf 1483 is Giovanni Bellini de officiële schilder van de Republiek Venetië, met een zeer
efficiënte werkplaats waar Lotto, Giorgione en Titiaan hun opleiding krijgen. Het werk van
Giovanni is zeer divers, met veel versies van zijn lievelingsthema, Madonna met Kind,
portretten en altaarstukken. Tegen het einde van zijn leven wijdt de tachtigjarige Bellini zich
ook aan profane thema`s, zoals het Feest van de Goden uit 1514, nu in de National Gallery in
Washington, en het ontroerende Meisje voor de spiegel, in het Kunsthistorisches Museum in
Wenen.
Zijn jongere tijdgenoot, Albrecht Dürer, schreef over Bellini in 1506: ‘Hij is erg oud, maar hij
is nog steeds de beste schilder van allemaal.’
Turner vaak op bezoek in Venetië – en nu in Enschede
Een interessante excursie voor de kerstvakantie is een bezoek aan de tentoonstelling Gevaar
& Schoonheid. Turner en de traditie van het sublieme. Deze is nog tot en met 3 januari te zien
in het Rijksmuseum in Enschede. WilliamTurner reisde meermaals naar Venetië en was zeer
gehecht aan de stad, die bij uitstek lijkt te passen bij zijn atmosferische schilderkunst. De

tentoonstelling plaatst een werk van Antonio Marieschi als inspiratiebron naast Turners
Gezicht op de Brug der Zuchten, het Dogenpaleis en de Dogana (ca. 1833; afbeelding).
Aardig detail is de kleine voorstelling van Antonio Canaletto geheel links, in de open lucht
schilderend achter zijn ezel – een hommage aan deze grootheid van de Venetiaanse vedute.
Twee tentoonstellingen in Venetië
Het is niet altijd zinvol het uitgebreide tentoonstellingsprogramma in Venetië aan u door te
geven; u bent immers meestal in Nederland. Maar wij maken graag twee uitzonderingen.
Ten eerste voor de net geopende tentoonstelling ter nagedachtenis aan restauratrice Giovanni
Megazzi: Per Giovi! Santi, Cristi e Madonne
Deze veel te jong gestorven restauratrice van menig
polychroom houtwerk wordt herdacht met een fotoexpositie.
De restauratie van de 16de-eeuwse Presentatie in de
Tempel (school van Bellini; zie afbeelding) in de San
Zaccaria-kerk is een van de werken die Giovanna
Menegazzi uitvoerde in opdracht van onze organisaties.
Dat was in 1993.
Omdat zij door haar werk veel voor ons betekende, hebben wij een bijdrage gegeven aan deze
tentoonstelling. U ziet dan ook ons logo op de informatie bij de tentoonstelling. De

tentoonstelling is tot 10 januari te bezoeken in Venetië, Fondazione Querini Stampalia op het
Campo Santa Maria Formosa.
De tweede tentoonstelling die wij onder uw aandacht willen brengen, belicht het werk van
Vivarini, die ons uiteraard interesseert vanwege zijn werk in de San Tarasio-kapel. De
tentoonstelling I Vivarini, lo splendore della pittura tra Gotico e Rinascimento is op 10
december geopend in de Gallerie dell’Accademia di Venezia. Zij is daar nog te zien tot 5 juni
2016.
Het nieuwe mecenaat: daartoe behoren ook wij!
Op 8 november zond de Italiaanse televisiezender Tg2 een boeiende documentaire uit over het
particulier initiatief in Italië: I nuovi mecenati, een film van Stefania Conti en Alessandra
Orlando. De mecenassen van nu geven niet zo zeer nieuwe kunst in opdracht, maar
restaureren het waardevols dat er al is. Zo ook u. Bernard Aikema, voorzitter van de aan ons
gelieerde Stichting, had het woord in de uitzending. Via deze link kunt u het programma zien:
http://www.tg2.rai.it/dl/tg2/rubriche/PublishingBlock-8f49a286-7527-4264-997972b4aca618d8.html
U kiest daar de uitzending van 8 november. De passage over Venetië begint bij minuut 38,50.
De uitzending is belangrijk omdat daarmee het besef van het belang van met name het
buitenlandse particulier initiatief in Italië groeit.
Voor uw agenda 2016 in het kort
• vrijdag 26 februari, lezing Jeanne van der Stappen over de familie Bellini
• zaterdag 23 april, ALV en Ledendag in Den Bosch
• tot respectievelijk 3 januari, 10 januari en 5 juni de genoemde tentoonstellingen
Een last minute geschenkidee: een jaar lidmaatschap!
De decembermaand is een tijd van schenken: wellicht wilt u iemand verrassen met een
eenjarig cadeaulidmaatschap van onze vereniging voor het jaar 2016. Het lidmaatschap stopt
automatisch na één jaar, maar wij hopen natuurlijk dat deze leden blijven!
Zowel uw eigen bijdrage, een cadeaulidmaatschap of een extra gift, kunt u zoals altijd
overmaken op IBAN-rekeningnummer NL81 INGB 0003 9565 50 t.n.v. De Poorters van
Venetië, Rotterdam.
Afhankelijk van uw persoonlijke drempelbedrag, zijn uw bijdragen aan de Vereniging De
Poorters van Venetië en de Stichting Nederlands Venetië Comité fiscaal aftrekbaar. U mag
uw gift vermenigvuldigen met een factor 1,25. Dit hangt samen met onze status als
“culturele” Anbi. Zo draagt u relatief gunstig bij aan het behoud van Venetië!
Meer informatie over de culturele Anbi-status vindt u op onze site
www.depoortersvanvenetië.nl
De genoemde drempel geldt niet voor periodieke giften. Voor informatie hierover kunt u
contact opnemen met onze penningmeester, Marcel van Hove, via
bestuur@depoortersvanvenetie.nl of per post: de heer Marcel van Hove, Bergsingel 78b,
3037 GJ Rotterdam.
Alle leden die het betreft, verzoeken wij tot slot nogmaals vriendelijk de jaarbijdrage 2015
over te maken.

