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In deze cursus neemt de van oorsprong Deense kunsthistoricus Saskia Goddijn u mee op reis door een 

belangrijk deel van de kunstgeschiedenis van het hoge Noorden, die van de 19e eeuw. We volgen 

een aantal bekende en minder bekende 19e-eeuwse Scandinavische kunstenaars op hun artistieke 

avontuur. Een avontuur dat in het teken stond van het doorbreken van academische tradities en het 

ontwikkelen van een ‘eigen kunst’, de zogenaamde Noordelijke beelding.  

 

In het eerste college zien we Zweedse en Deense kunstenaars op zoek gaan naar een eigen artistieke 

identiteit, in het tweede college zijn Finse en Noorse kunstenaars aan de beurt. In dit college wordt 

tevens aandacht besteed aan kunst in IJsland. Het derde college is thematisch en gaat over 

Scandinavische vrouwen in de kunst en kunst van Scandinavische vrouwen. Daarna is het tijd om ons 

te buigen over de kunst van de Zweedse kunstenaars Carl Larsson en Karin Larsson, die ieder voor zich 

hun eigen kunst maakten, maar samen van grote invloed zouden zijn op het beeld dat zich vormde en 

nog altijd bestaat over de Zweedse cultuur en bovendien grote inspiratoren zouden blijken en blijven.   

 

4 colleges  

Zomer (juli) 2020  

Bij HOVO Amersfoort  

Dinsdag en donderdag 13.30 – 15.15  

 

Cursusprogramma 
 

7 juli  

College 1.    

Zweedse en Deense kunstenaars op artistiek avontuur in de negentiende en begin twintigste eeuw  

 

9 juli  

College 2.  

Noorse en Finse schilders op artistiek avontuur in de negentiende en begin twintigste eeuw en kunst van 

de 19e en twintigste eeuw in IJsland.  

 

14 juli  

College 3.    

Scandinavische vrouwen op artistiek avontuur in de negentiende en begin 20e eeuw 

 

16 juli  

College 4.   

De Zweedse kunstenaars Karin en Carl Larsson en de zogenaamde “Zweedse stijl” 

 

Voor meer informatie:  

Zie website Amersfoort HOVO Utrecht-Amersfoort 
NB. Cursus staat nu nog niet op de website van HOVO Utrecht-Amersfoort.  
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