Persbericht
28 november 2018, Ter Apel
Expositie ‘De kerk als tijdmachine’
Tentoonstelling in Museum Klooster Ter Apel van 8 december 2018 tot en met 17 februari
2019
De kerk als tijdmachine'
Oude Groninger Kerken zijn gestolde geschiedenis. Je kunt er eeuwenoude sporen vinden!
Maar spoorzoeken valt nog niet mee... voor een kind, en voor menig volwassen bezoeker, is
het een lasagne van tijdlagen.
Kunstenaar Stefan de Keijser maakte in opdracht van de Stichting Oude Groninger Kerken,
twaalf tekeningen (twaalf tijdvakken), waarin de kerk door de eeuwen heen in haar sociale
context centraal staat. De tekeningen tonen laag voor laag, tijdvak voor tijdvak, hoe het
allemaal zo gekomen is. Van de lege wierde in het Groninger land tot aan de multifunctionele
hedendaagse kerk. In minutieuze tekeningen, met verf ingekleurd, wordt de geschiedenis
ontrafelt. Als kijker ontdek je hoe kerken ooit zijn gebouwd, en hoe de gebouwen door de
eeuwen heen voortdurend veranderden, in aansluiting op de religieuze, politieke en
levensopvattingen van mensen.
In de expositie ontdek je hoe ongelofelijk veel een oude kerk heeft meegemaakt. De
prachtige tekeningen zijn geladen met kennis over concrete historische gebeurtenissen en
verwijzingen naar de canonvensters van Nederland. Tegelijkertijd prikkelen de kleurige
scènes volop de verbeelding. Door een visuele kwinkslag of de sfeer die een bepaalde
tekening uitstraalt, kun je je ineens verplaatsen in de mensen, die in die tijd leefden. Je gaat
je als vanzelf dingen afvragen, en wordt zo verder meegevoerd op ontdekkingstocht door de
tijd.
En... zou het allemaal echt zo zijn geweest? 'De kerk als tijdmachine' toont een kleurig palet
aan mogelijkheden. Het is de verbeelding van de tijd door de makers. Sommige dingen
weten we, naar andere zaken kunnen we slechts gissen. Of het echt zo was, of toch
anders... wat denk jij? Kom kijken en stap in de tijdmachine!
Jubileumjaar Stichting Oude Groninger Kerken
De Stichting Oude Groninger Kerken bestaat in 2019 vijftig jaar. Met deze bijzondere
expositie in Museum Klooster Ter Apel wil de stichting het jubileumfeest alvast eind 2018
inluiden. Zowel de stichting als het Museum zijn bijzonder verheugd deze eerste
jubileumactiviteit in nauwe samenwerking aan te kondigen.
Boek
De tekeningen vormen tevens het hart van het kijkboek ‘De kerk als Tijdmachine’,
gepubliceerd door WBOOKS, met teksten van Martin Hillenga en ontworpen door Jelle F.
Post. Het boek kost € 14,95 en is onder meer verkrijgbaar in de museumwinkel van Museum
Klooster Ter Apel.
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Opening
De officiële opening vindt plaats op vrijdag 7 december en wordt verricht door gedeputeerde
mevrouw Fleur Gräper-van Koolwijk van de provincie Groningen, samen met de heer Pim de
Bruyne, bestuursvoorzitter van de Stichting Oude Groninger Kerken.
Zowel het boek als de tentoonstelling zijn zeer geschikt voor zowel kinderen als
volwassenen.
Datum Opening: Vrijdag 7 december 2018, inloop vanaf 14.30 uur, start 15.00 uur
Datum expositie: 6 oktober t/m 2 december 2018
Locatie: Galerie II in Museum Klooster Ter Apel, Boslaan 3-5, 9561 LH Ter Apel
Informatie: https://www.kloosterterapel.nl/nl/expositie-dekerkalstijdmachine
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Voor de redactie: Voor meer informatie over de expositie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen
met directeur Margriet van Klinken, tel. 0650958101/ 0599581370,
margrietvanklinken@kloosterterapel.nl; voor informatie over het boek kunt u contact opnemen met
Agmar van Rijn van de St. Oude Groninger Kerken, tel. 050 312 3569.

2

