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cursussen 
Dit jaar wordt er geen cursus Russische kunstgeschiedenis in Sint Petersburg 
georganiseerd - dat doen we weer in 2021. Voor dit jaar daarom wat andere tips: Het 
NIP (Nederlands Instituut Sint Petersburg) organiseert van 6 tot 21 augustus Rusland 
uit eerste hand met lessen in de Russische taal, geschiedenis, cultuur en 
maatschappij. Het Centrum voor Russische Studies aan de KU Leuven, België, biedt 
van 6 tot 10 juli een zomerschool aan, met intensieve Russische les op twee niveaus 
(beginners of gevorderden), lezingen en films. Ook de Universiteit Leiden biedt 
jaarlijks een zomercursus aan; daarvan zijn op dit moment nog geen data bekend. 
 
 

 

kunstenaars CIRC atelier 
 
Op de pagina collectie staat nu ook 
Maxim Kantor (Moskou 1957), die in 
1990 te gast was. Kantor schildert en 
schrijft. Zijn laatste boek vertelt het 
verhaal van een jonge Moskouse 
kunstenaar die aan het begin van de 
perestrojka naar Nederland wordt 
uitgenodigd. Enthousiast reist hij af, 
maar alles is anders dan hij zich 
voorstelde. Hiernaast een illustratie uit 
de speciale kunstenaarsuitgave.  
Het boek is vertaald door Lena 
Hemmink, maar nog niet uitgegeven. 

 
 
lezingen 
Helaas gaan de dit voorjaar in Leuven geplande lezingen vooralsnog niet door in 
verband met het coronavirus.  
Nieuwe data zullen we tezijndertijd melden.  
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verzamelen! 
We hebben een artikel over verzamelen aan de website toegevoegd, met links naar 
drie oudere artikelen over Russische verzamelingen en verzamelaars, van Margreet 
Strijbosch en Pauline Michgelsen.   
 
Rusland in 101 wodka-etiketten sluit 
mooi op dit thema aan: slavist, 
schrijver,  filmmaker en wodka-kenner 
Edwin Trommelen verbindt hierin zijn 
uitgebreide collectie wodka-etiketten - 
we hoeven niet per se oude meesters 
te verzamelen tenslotte - aan zijn grote 
kennis van het land. Aan de hand van 
telkens één etiket schrijft hij over 
dagelijks leven, geschiedenis, 
maatschappij, taal, kinderjaren, kunst, 
poëzie, uitvindingen, volkeren, 
enzovoort.   
 
exposities 
In het kader van de Russische seizoenen zijn in Parijs van 13 oktober t/m 31 
december 2020 twee bijzondere exposities te zien: Ilja Repin in het Petit Palais 
(Avenue Winston Churchill), en Meesterwerken uit de collectie van Morozov bij 
Fondation Louis Vuitton (8 Avenue du Mahatma Gandhi). Naar Parijs dus!   
 
 
 

 
 
 

beren 
Nog één boek: Het meisje dat met 
beren praatte van Sophie Anderson, 
een sprookjesachtig verhaal over 
Yanka, die als baby werd gevonden in 
een berenhol. Het woord Rusland valt 
niet, maar men drinkt kvas, eet pirosjki 
en speelt op goesli, om nog maar te 
zwijgen over het huis op kippenpoten... 
Het werd vertaald door Pauline 
Michgelsen en uitgegeven bij Volt. 
 

Hou voor ander nieuws over tentoonstellingen, lezingen en boeken ook onze 
facebookpagina in te gaten! 
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