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TUSSEN KUNST EN KIST OP GRONINGER KERKHOVEN
Op hoogte Gedacht – zaterdag 2 juni 10.00 – 16.00 uur
Dit jaar is het thema van de Week van de Begraafplaats ‘Tussen Kunst & Kist’. De Stichting
Oude Groninger Kerken (SOGK) haakt aan bij dit thema door de zes kerken en kerkhoven uit
het project Op Hoogte Gedacht – Beeldende kunst op kerkhoven in de provincie Groningen –
op zaterdag 2 juni open te stellen. Ook zijn mensen aanwezig voor tekst en uitlig over het
desbetreffende kunstwerk, kerkhof en kerk. Uiteraard vindt u ook informatie over de
kunstwerken in de kerken. Deze kerken zijn geopend van 10.00 – 16.00 uur.
Op Hoogte Gedacht is een project rond beeldende kunst op kerkhoven. Het project startte in
2004, met als doel historische Groninger kerkhoven op een bijzondere manier en meer onder
de aandacht van het publiek te brengen. In samenwerking met de SKOR | Stichting Kunst en
Openbare Ruimte uit Amsterdam en de Provincie Groningen werd die kunstproject
gerealiseerd. De locaties zijn de kerkhoven van: Zuurdijk, Woltersum (twee kunstwerken),
Wittewierum, Obergum, Wierhuizen en Vierhuizen. U vindt de locaties, het bijbehorende
kunstwerk en meer informatie op www.ophoogtegedacht.nl
De daadwerkelijke ervaring van het Groningerland zal de bezoeker spontaan tot denken,
dagdromen, contempleren brengen. 'n Mooie reden om een reis te maken langs de werken
van Op Hoogte Gedacht. Eerst 't land, de zon en de wind, de horizon en de wolken. En dan
de kunst, alles waarover de mens zich soms zo druk maakt.
‘Het is altijd nu op zo’n kerkhof. Dat is wat je er zoekt. Misschien is ‘altijd nu’ een andere
manier om te zeggen ‘eeuwigheid’, maar eeuwigheid klinkt zo zwaar en onbeweeglijk, alsof
er nooit meer iets voorbij gaat, alsof je bevroren zult worden in het moment. Eeuwigheid
klinkt naar dood. Merkwaardig genoeg is dat op de oude Groninger begraafplaatsen toch niet
waar je het meest aan denkt. Je denkt aan leven. De kunstwerken die op de kerkhoven
staan, trekken die plekken wonderlijk genoeg nog meer in het heden. Ook als ze een
verbinding leggen met vroegere tijden. Of juist misschien wel.’ (|Marjoleine de Vos)
Dit is een activiteit in het kader van de Week van de Begraafplaats - 26 mei t/m 3 juni - die dit
jaar voor de vijfde maal plaatsvindt. http://www.weekvandebegraafplaats.nl/ De Week van de
Begraafplaats levert een mooie bijdrage aan de gemeenschappelijke doelstelling om de
consument vertrouwder te maken met alle aspecten van begraven en begraafplaatsen in
Nederland.
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 Kerkhof Wittewierum – Jan Kuipers - Optima Philosophia Sapiente est Meditatio Mortis
 Kerkhof Woltersum – JCJ VanderHeyden – Poort en bank

