INTERACTIEF
Scan de voorkant van deze flyer met de ARTIVIVE app op uw smartphone of
tablet en u ontvangt elke dag nieuwe info over de Akka Lustrum Salon.
U vindt de (gratis) app in Apple’s Appstore of Google’s Playstore .
U kunt ook onderstaande QR code scannen; deze brengt u naar de juiste
download lokatie.

ART on the MOVE
De Artivive app speelt ook een hoofdrol in de interactieve tentoonstelling die
als een digitale layer over de kunstwerken wordt gelegd, door leerlingen van
het Haren’s Lyceum.
Met ingang van zaterdag 18 december zijn een 20-tal schilderijen van een animatie voorzien die zichtbaar wordt zodra via Artivive op smartphone of tablet
naar het werk wordt gekeken.

Bezoekers aan Pictura dienen zich te
houden aan de geldende
coronamaatregelen. Kijk voor de
laatste informatie op de website.
Pictura is gesloten op zaterdag
25 december (1e Kerstdag) en
zaterdag 1 januari.

woensdag t/m zondag 13.00 - 17.00 uur
st. walburgstraat 1 9712 HX groningen
050 312 29 53 info@pictura-groningen.nl
www.pictura-groningen.nl

EXPOSITIE
De Akka Salon 2021 markeert het
eerste lustrum van de Vereniging
van Alumni van de Klassieke
Academie in Groningen.
De vereniging kent inmiddels
meer dan 100 leden; schilders,
grafici en beeldhouwers.
Een aantal van de leden kunt u
kennen van “Sterren op het Doek”,
het populaire tv-programma van
omroep MAX, waar ze een aantal
keren tot de winnaars behoorden.
De tentoonstelling bestaat uit meer
dan 150 schilderijen, werken op
papier en sculpturen van meer dan
65 kunstenaars.
Hoewel het overgrote deel van de
tentoonstelling uit figuratief werk
bestaat in verschillende stijlen en
technieken, kunt u ook een aantal
abstracte werken aantreffen.
De tentoonstelling wordt
(in besloten kring) geopend op
zondag 28 november om 15.00 uur
door Harry Tupan, directeur
van het Drents Museum.
Vanaf woensdag 1 december
is de tentoonstelling toegankelijk
voor publiek.

KUNST en POËZIE
In de “witte doos”, is een kleine
tentoonstelling gewijd aan de
wisselwerking tussen woord en
beeld.
Dichters uit Gent reageerden
met gedichten op werken in de
tentoonstelling en vice versa.
De resultaten zijn te zien in de
witte doos en te beluisteren
tijdens de voorstelling
“Poezie in Pictura” op zondag
12 december om 15.00 uur.
Voor dit onderdeel dient u te
reserveren via de website.
De voorstelling wordt
georganiseerd in samenwerking met :

Volg ons op Facebook en Instagram of kijk
op de website voor actuele
evenementen en activiteiten.

www.pictura-groningen.nl

