Nexus-lezing 2009
Robert Hughes
A Defence of What is Priceless

Zaterdagmiddag 28 maart 2009
Aanvang 14.00 uur
Aula Universiteit van Tilburg
Warandelaan 2 — Tilburg

Voor het bijwonen van de lezing is het reserveren van een entreebewijs verplicht

Robert Hughes

Robert Hughes (1938) is zonder twijfel de meest bekende, meest gelezen en
meest uitgesproken kunstcriticus van onze tijd. Met zijn boeken (zeventien
tot nu toe) en zijn televisieseries over moderne kunst en architectuur oogstte
hij lof en vrees bij miljoenen over de hele wereld.
Hughes groeide op in Australië, waar hij zich aansloot bij een groep progressieve
kunstenaars, schrijvers en intellectuelen. Hij brak zijn studie kunstgeschiedenis
af om een overzichtswerk van de Australische schilderkunst te schrijven.
Daarna woonde en werkte hij in Italië en Londen, alvorens zich in 1970 in de
Verenigde Staten te vestigen als flamboyant kunstcriticus van Time Magazine.
In 1997 wees een verkiezing onder Australiërs hem aan als een van de veertig
‘Living National Treasures’. Zijn stijl van schrijven en spreken is uit duizenden
te herkennen: lucide, onomwonden, altijd raak, met evenveel intelligentie
als passie en van een alles verschroeiende geestigheid. Of het nu gaat om de
pretenties van de moderne kunstenaar, de schoonheid van Barcelona, de verfoeilijke klaagcultuur van onze tijd, het wonderlijke leven down under of het
lot van de eenzame hengela mateur, Hughes kijkt, prijst en vonnist op een
manier die met recht monumentaal genoemd kan worden.
De auteur van The Shock of the New (1981), The Fatal Shore (1987), Nothing If Not
Critical (1990), Barcelona (1992), The Culture of Complaint (1995), American Visions
(1998), A Jerk on One End: Ref lections of a Mediocre Fisherman (1998), Goya (2004)
en Things I Didn’t Know: A Memoir (2006) zal zich in zijn Nexus-lezing opwerpen
als hartstochtelijk verdediger van wat voor hem nu eigenlijk werkelijk waardevol
is gebleken.
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Programma Nexus-lezing 2009
Zaterdag 28 maart

14.00 uur

Ontvangst met koffie/thee

14.15 uur

Zaal open

14.30 uur

Welkom door Rob Riemen, oprichter-directeur Nexus
Instituut

14.45 uur

Nexus-lezing 2009 door Robert Hughes

		 Aansluitend publiek gesprek o.l.v. Rob Riemen
16.30 uur

Receptie

Programma Nexus Instituut 2009
28 maart
14 juni
6 september
19 november

Nexus-lezing door Robert Hughes in Tilburg
Nexus-symposium in het kader van het Holland Festival
in Amsterdam
Nexus-conferentie in Amsterdam
Nexus-masterclass in Tilburg
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Reserveren voor de Nexus-lezing

De jaarlijkse Nexus-lezing wordt gehouden op zaterdag 28 maart 2009 in de
aula van de Universiteit van Tilburg. De universiteit is goed bereikbaar met de
auto en met het openbaar vervoer (n s-station Tilburg-West op loopafstand).
Bij uw entreebewijs ontvangt u een routebeschrijving.
Voor het bijwonen van de lezing is het reserveren van een entreebewijs verplicht.
U wordt vriendelijk verzocht uw entreebewijs tijdig te reserveren door de
aanmeldingskaart hiernaast in te vullen, uit te scheuren en in een envelop
zonder postzegel op te sturen. De toegangsprijs bedraagt k 35,00. Abonnees
van het tijdschrift Nexus betalen slechts k 25,00 per kaart. Indien u zich per
ommegaande opgeeft als abonnee (een jaarabonnement kost k 60,00), profiteert u direct van de korting op de toegangsprijs. Bent u jonger dan 26 jaar,
dan betaalt u k 15,00 (gelieve kopie identiteitsbewijs mee te sturen). De aanmeldingen worden in volgorde van binnenkomst gehonoreerd: abonnees van
het tijdschrift Nexus hebben echter voorrang. De entreebewijzen worden u
tijdig per post en met een factuur toegestuurd.
U kunt uw aanmelding uitsluitend schriftelijk annuleren. Tot 21 maart is uw
annulering kosteloos; na die datum wordt u de volledige toegangsprijs in
rekening gebracht.
De lezing wordt gehouden in het Engels. De tekst van de Nexus-lezing van
Robert Hughes zal worden gepubliceerd in Nexus 51, te verschijnen in mei.
U kunt het Nexus Instituut bereiken door tijdens kantooruren te bellen naar
013-466 3450 of te e-mailen naar info@nexus-instituut.nl. Meer informatie
over de activiteiten treft u aan op www.nexus-instituut.nl.
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Aanmeldingskaart
Nexus-lezing op zaterdag 28 maart 2009

u w g e g e v e n s (tevens factuuradres)
Naam		

m /v

Adres
Postcode en woonplaats
Telefoon
E-mail

hier afscheuren

Geef het gewenste aantal kaarten aan:
		

st. voor de normale toegangsprijs à k 35,00 p.p.

		

st. als abonnee van Nexus à k 25,00 p.p., max 2 personen

		

st. als jongere à k 15,00 p.p (met kopie identiteitsbewijs)

		

st. als Vriend van het Nexus Instituut (gratis)

		

st. als nieuwe abonnee van Nexus: u betaalt k 85,00 incl.

		

jaarabonnement 2009

Vergeet niet ook uw gegevens aan ommezijde in te vullen!

Betalingswijzen
O Door middel van machtiging tot incasso
(Bank)rekeningnummer
O Door middel van een factuur
(Hiervoor wordt € 1,50 aan administratiekosten in rekening gebracht)
Handtekening voor akkoord
Datum

i n e e n e n v e l op z on de r p o s t z e g e l op s t u r e n na a r

n e x u s i n st i t u u t
Antwoordnummer 60569
5000 w e Tilburg

sta f n exus instituut
Rob Riemen (oprichter-directeur, hoofdredacteur)
Kirsten Walgreen (zakelijk directeur)
Ilja Hijink (persoonlijk assistent directie)
Marcel van den Boogert (senior beleidsmedewerker, eindredacteur)
Fiona Schouten (medewerker redactie en onderzoek)
Lucy Vugts (office manager )
Vera de Laat-Putseys (administratief medewerker)
Jeroen Bos (boekhouder)
r a a d va n t o e z i c h t
Dr. Wim van den Goorbergh (voorzitter)
Mr. Joost Kuiper
Dr. Alexander Rinnooy Kan (voorzitter s e r)
Mr.dr. Rob Visser (directeur-generaal ministerie van Justitie)
Mr. Joan de Wijkerslooth (hoogleraar Universiteit Leiden)
r a a d va n a d v i e s
Pierre Audi (artistiek directeur De Nederlandse Opera en Holland Festival)
Mr. Rob van den Bergh (president TiasNimbas Business School)
Mr.drs. Frits Bolkestein (oud-Eurocommissaris)
Drs. Tom de Bruijn (Permanente Vertegenwoordiging, Brussel)
Ivan Fischer (dirigent)
Prof.dr. Marc Groenhuijsen (Universiteit van Tilburg)
Prof.drs. Victor Halberstadt (Universiteit Leiden)
Dr. Alexander Italianer (adjunct-secretaris-generaal Europese Commissie)
Mr. Marnix Krop (ambassadeur in Polen)
Truze Lodder (zakelijk directeur De Nederlandse Opera)
Drs. Ruud Lubbers (minister-president 1982-1994)
Mr. Hein van Oorschot (voorzitter College van Bestuur Universiteit van Tilburg)
Mr. Simon Reinink (algemeen directeur Het Concertgebouw)
Mr. Yvonne van Rooy (voorzitter College van Bestuur Universiteit Utrecht)
Drs. Tom de Swaan (voorzitter Raad van Commissarissen Van Lanschot)
Drs. Rob Swartbol (ambassadeur in Slowakije)
Dr. Herman Wijffels (oud-bewindvoerder Wereldbank)
Jan Zekveld (artistiek manager Het Brabants Orkest)
r e dac t i e a dv i e sr a a d t ij dsc h r i f t n e x us
Dr. Jattie Enklaar (Universiteit Utrecht)
Dr. Marjolijn Februari ( jurist, filosoof, essayist)
Werner Herbers (musicus, dirigent)
Wim Kayzer (schrijver, journalist)
Prof.dr. Eric Moormann (Radboud Universiteit Nijmegen)
Jos de Putter (cineast)
Dr. David Rijser (Universiteit van Amsterdam)
Prof.dr. Willem Witteveen (Universiteit van Tilburg)
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Nexus Instituut
Het Nexus Instituut bestudeert het Europese cultuurgoed in zijn kunstzinnige,
levensbeschouwelijke en filosofische samenhang om zo inzicht te bieden in
eigentijdse vragen en uitdagend vorm te geven aan het cultuurfilosofische
debat. Als culturele denktank beoogt Nexus een stijl van kwaliteit, eruditie
en tolerantie, om op die wijze een contrapunt te zijn voor kleinheid van geest,
verzuiling en nationalisme, de troosteloosheid van het niets weten en het
fanatisme van het enige weten. Nexus wil zich op deze wijze scharen in de
Europese humanistische traditie.
Driemaal per jaar publiceert het Nexus Instituut een aflevering van het essayistische tijdschrift in boekvorm Nexus, waarvan een jaargang gemiddeld 700
bladzijden telt. In de serie Nexus Bibliotheek worden belangrijke cultuurfilosofische teksten die niet eerder in het Nederlands zijn vertaald, in boekvorm uitgebracht. Abonnees van Nexus zijn automatisch lid van het Nexus
Instituut. Het Nexus Instituut organiseert jaarlijks de Nexus-lezing en de
Nexus-conferentie (beide ook toegankelijk voor niet-leden) en tevens enkele
seminars en masterclasses. Voor meer inlichtingen over het tijdschrift Nexus
en alle activiteiten van het Nexus Instituut verwijzen wij u graag naar onze
website, www.nexus-instituut.nl. Daar kunt u zich ook aanmelden als abonnee
of deelnemer aan de Nexus-lezing of de Nexus-conferentie. Heeft u nog vragen?
Aarzelt u dan niet contact met ons op te nemen.

Nexus Instituut
Postbus 90153 5000 l e Tilburg
tel. 013 - 466 3450 fax 013 - 466 3434
info@nexus-instituut.nl www.nexus-instituut.nl
Met bijzondere dank aan
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Ministerie van o c enw, Provincie Noord-Brabant, Gemeente Tilburg,
k pmg Accountants, k pmg Meijburg & Co en
Stichting Vrienden van het Nexus Instituut
Opmaak: Buro Kaaiman, Alphen (n b). Illustratie: Jacques Janssen.

