
which explorc the multifaceted narure and

firncrion of fesrive culturc. Similarly, the

boundaries berween spectator and actor in
such events are frequenrly blurred, which

suggesrs that a wide range of contemPorary

perspectives may be explored in srudying
chem. Above all, given the enormous

investment ofboth financial and culrural
capiml required for the staging ofthese
cven6, we are interesred in explorations of
the social function which thcy served. Here
the approaches rypified by culrural anthro-
pologists Van Gennep or Turner, or the
psychoanalycic avenues explored by scholars

such as Bourdieu, seem pardculdly fruitful.
General themes for this volume, which
should be taken into accounr by prospecdve
auÍiors, may include the use of fesdval or
rirual in rhe formarion of civic or individual
idendrp the relations berween specacle and
specrator; interconnections among counly,
civic and religious rirual; the transition from
ephemeral to permanenr festive strucrures;
rherorical strucrure and public display.
Proposals should be senr before Seprcmber ry,
1997, to the secrerary ofrhe editorial board,

Jan de Jong, Depanment for rhe History of
Art and fuchitecrure, Groningen Universiry,
P.O.Box 9r7,97oo As Groningen, The
Netherlands; E-mail <J.L.deJong@ler.rug.nb.

Nexus Symposi"-
Aan de vooravond van de première van
Das Rheingolddoor De Nederlandsc Opcra
in Amsterdam vindt aan de lGtholieke
Univenireit Brabant re Tilburg op 3
september hct Nexus Symposium plaaa:
'The Trial of Richard \7agner. A culruml-
philosophical debare on arr and our sociery'.
De invloed van Richard lTagner op de kunst,
culruur en politiekvan onze eeuw is zo groor,
dat hij een peewadervan de rwintigste eeuw
mag worden genoemd. S7agner had zich een
levensopgave gesreld: de maaachappij mocsr
worden verlosr van industrialisering en geld-
zuchr. Ookde kurut moesrhicn'an bewijd
worden en mochr niet verworden tot
amuseme nt voor verveelde meruen, neEomin
als her rhearer een commercieel bedrijf mochr
worden. Wagner zag hier heel duidelijk een
uak voor zichzelÊ her scheppen van muziek-
drama's met een verlossende machl Daamaasr
verkondigde hij als religie ecn wonderlijk,
niet ongevaarlijk mcngsel van chrisrendom,
antisemitisme en'Deurchtum'.
De huidige maaachappij verschilt niet
wezenlijk mer die van \Vagners tijd. Zijn
kritiek op de toenmalige kunsr en her theater
is nog actueel en dc grote kunsdsdvals
(SaJzburg, Glyndeboume) zijn een illusuatie
van de machr van het geld. Ook hct verlangen
naar verlossing besnar nog sreeds. Wat is nu
nog de waarde van'Wagners werken en
ideeën overkunsr, religie en maaachappij?
'Wat 

is kunst? \Var zijn haar mogelijkheden
cn wat is de waarde van kunsr voor de hoidg.
samenleving? Derc. vngen zullen's ayonds,
na een middagprogramma van lezingen, in
een debat onder leiding van Marrin van
Amerongen aan de orde worden gesteld
Inlichtingen: Bureau Nexus Instiruut,
KUB, Kirsten Vdgreen, Postbus 9or53,
yooo rc Tilburg, rcl ory-46í141o.

- 
'I(unst bJrïvcn'
Op rz september organisecn Her Theater-
fcstirrai in samenwcrking mer de Boekman-
stichting een conferenrie over dc opleidinger
rot kunsrmanager, onder dc dtel 'Kunst "
bedrijven'. Is de ideale kunsrmanager cen
bcvlogen kunsrenaar mer gsvoel voor bedrijÊ
voering? Of eerder een econoom, jurist of
bcdrijÊkundige mer belangsrelling voor kunst
De kunstscctor hccft een behoefte aan op.
leidingcn tor kunsrmanager. Er bestaat wel-
iswaar al een brede variarie aan opleidingen,
rnaar de curricula zijn onduidelijk en lopen
sterk uiteen. \Vat is eigcnlijk de visie die aan
deze opleidingcn ten grondslag ligt? Bcstaat
er een wildgroei van dit soon opleidingen?
Op welke wijze zou de prakdjlc invloed
lcunnen hebben op de opleidingen? Her doel
r"an dc conferentic'Kunsr Bcdrïven'is, kon-
om, een antwoord te vinden op de cenrale
vraag: moeren dc opleidingen voor mensen
met organisatorische funcries in de kurur-
secor in de toekomsr meer op de prakdjk
worden afgestcmd? Zo ja hoe?

De confercnrie richr zió op allc kurutsecroren
en wordt georganiseerd voor iedercen die met
kunstrnanagement en opleidingen daartoe
te maken heeft: van museumdirecteuren
tot srudenten en docenten van hogescholen
en universiteiten, van coórdinatoren van
culrurelc cenua rot subsidieverstrekkers,
van zakelijk leiden tor beleidmakers. Aan
dc drg werkcn onder mcer mee Geen Dales
(direceur Fonds voor Beeldcnde Kunsten,
Vormgwing en Bouwkunst), Truze Lodder
(z:kelijk directeur De Ncderlandse Opera),
Hesda Bavelaar (docenr modeme kunst en
kurutbeleid- en -management Universiteit
Uuechd en Tijmen van Grootheest
(Amsterdam Fonds voor de Kunsr).
'Kunst Bedrijven'vindr plaaa in de
Sadsschouwburg te Amsrerdam, op
wij.lag rz seprember aanstaande, r"rn 9.3o
tot r7.oo uur. Inlichdngen: Thearerfesdval,
rcl ozo - 4zz6 46 4, fax ozo- 4zz7 47 4

Symposi.- oThe Áctive Eye'
Op r9 en zo seprember organiseren Museum
Boijmans Van Beuningen en hct Nederlands
Foto Instiruut in Roaerdam ecn inter-
nadonaal sfmposium over kunsteducatie en
'visual literacy'. Kuruteducade was een van
de grore polirieke lcwesdes van dejarà zestig
en zeventig. Het idee was dar zij ecn rol kon
spelen in de dcmocratiseringvan de samen-
leving. Ecn van de doelen was het verlagen
van dc drempel ror kurut cn culruur. In de
jaren achtig raalcte de didacdschc uakvan
het museum wat in de versulckeling en werd
uiteindelijk ogzij gesóovcn als een
verouderd concepr.
Reccntdjk is de Invesde van de kunsreducatie
weer nieuw leycn ingeblazen, maar nu met een
andere benadering. Het museum wordt nu
mindcrgczien als ecn sóoolgcbouwwear lessen
wordcn gegcven, maar mecr als 'a laboratory
for inrellecnral encountcr and orperimcnt'.
In de nieuwe kuruteducatie worát kunsr in
tocnemendc mate bchandeld als dcel van ecn

Congresbundel Vitruvianr -
In okrober t995 organiseerde her Virruvianum
in Heerlen en Maasrrichc her Vitruvius
Congres. Dit congres, dat de betekenis van de
Romeinse architect en rheoredcus Vitruvius
Pollio en diens geschrift De archiucnra libi
dccem tot op heden rrachne vasr te srellen,
lcverde een schat aan waardevolle gegevens op.
Er is door de organisatie getracht de voor-
drachten van de onderzoekers uit binnen- en
buirenland ce bundelen in een wetenschap-
pelijke publicatie. Deze eerste Virruvianum-
publicatie omvar onder meer bijdragen van
Georg Germann, Coen Oaenheym, Charles
van den Heuvel,'Wies van Leeuwen, Manfred

, Bock, Nic. Tummers en Luc Verpoest. De
bundel, die onder redacrie stond van prof.dr.
Rudi Rolf (Open Universiteit), kan besreld
worden door overmakingvan f z9,5oop giro-
nummer 833418 ten name van Virruvianum,
Heerlen, onder vermelding van'congresbundel'.

Miljoen voor het NAi
Staausecreraris Nuis van her Ministerie van
OCenV heeft her Nederlands fuchitecruur-
instituur (NAi) voor de periode ,9g7_:;;-;;"
eenmaJige aanvullende subsiai.,á.*.r.nd u"r,
één miljoen gulden. Deze subsidie Ë U.Ío.ta
om achtersranden in her collecriebeheer wes
!c werken. Mer de subsidie kan her NAi 

e

: onder meer rijdelijk extra archiefrnedewerkers. aenrrekken om de achrersranden in collecrie_
cn archiefbeheeÍ weg re werken en omvans_
rijke archieven van bekende archirecren te"
invenrariseren en toegankelijk te maken voor
gcihreresseerden. De archieven bestaan uir ont_
werpen, maquertes en dergelijke van Neder-

,.. landsearchirecten enstedenbouwkundigen.
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8-10 september Modern Art Who Cares?
Van 8 tor ro september r ggZ zalinhet
Koninklijk Insriruur voor de Tropen in
Amsterdam een inrernadonad symposium
over de conservering van modeme kunst
worden gehouden. InitiatieÊremen zijn de
Stichting Behoud Moderne Kunst en her
Nederlands Instiruur Collecde Nederland.
De.inschrijving is reeds geruime tijd gesloren
en het rymposium is volledig volgeboekt,
maar dc resulaten zullen neergclegd worden
in een publicatie die volgend jut"z.l
verschijnen. Bovendien organiseen Museum
Boijmans Van Beuningen in Ronerdam
ter gelegenheidlran hér symposiurn een
tentoonsrelling waarin de tien objecren uit
her onderzoeksprojecr naar dc conservering
van moderne kunst worden getoond- Voor
informarie kan men zich wenden tor:
Stichting Behoud Modeme Kunsr/
Insdtuut Collectie Nederland (Dionne Sillé),
Gabriël Metsustraar 8, roTr EAAmsrerdam,
tel ozo - 67 1 5t62, fax ozo-67 oogzo


