
Kunstenaars 'spotten' op de Kunstakademie Düsseldorf  

12-14 februari 2014 

 

De Kunstakademie Düsseldorf heeft een lange staat van dienst. Het instituut ontstond in 1773 als 

Kurfürstlich-Pfälzische Academie der Maler, Bildhauer- und Baukunst. In de 19de eeuw verwierf het 

grote naam bij internationale studenten vanwege de goede opleiding tot landschapsschilder en er 

was zelfs sprake van een Düsseldorfer Malerschule. Professoren en studenten waren geregeld ook in 

Nederlandse kunstenaarsdorpen te vinden zoals in Katwijk en Volendam. De opleiding heeft zeer 

bekende kunstenaars voortgebracht. Ook waren en zijn bekende kunstenaars aan deze 

Kunstakademie als professor aangesteld, zoals Joseph Beuys, Tony Cragg, Jörg Immendorff en 

Gerhard Richter. Vanaf de zomer 2013 staat de Kunstakademie onderleiding van de Amerikaanse 

beeldhouwer Rita McBride. 

 

    Kunstakademie Düsseldorf 

    

Ieder jaar vindt er in februari een 'Rundgang' plaats. Tijdens deze 'Open dagen' tonen studenten van 

alle 6 de opleidingsjaren hun werken in de circa 80 leslokalen die soms van immense afmetingen zijn. 

In die paar dagen bezoeken zo'n 40.000 tot 45.000 ! mensen de Kunstakademie.  

 

We gaan dus met elkaar kunstenaars spotten op de Kunstakademie Düsseldorf,  

kunstenaars die in aanmerking kunnen komen voor een expositie bij de Firma Van Drie. 



  Hotel 

Haus Mooren 

 

We logeren in het 'gemütliches' hotel Haus Mooren, met zijn 'brocante' inrichting een mooi contrast 

met de hedendaagse kunst van de Akademie. Na het ontbijt gaan we met de tram naar de stad om 

de Kunstakademie te bezoeken. Na de intensieve dag op de Akademie gaan we heerlijk eten in een 

oude Brauerei "Im Goldenen Kessel" van de familie Schumacher. Dit was rond 1900 een van de 

ontmoetingsplekken van de kunstenaars en professoren van de Kunstakademie. Veel schilderijen  

uit die tijd sieren nog steeds de wanden van het restaurant. 

 

Im Goldenen Kessel 

Deze kunstreis biedt plaats aan max. 17 personen 

op basis van gedeelde kamers (2 personen per kamer) 

 

Inbegrepen:  

vervoer met 2 personen busjes (per busje 2 deelnemers als chauffeurs nodig) 

hotelkamer in Hotel Mooren met ontbijt  

twee diners in Düsseldorf (Italiaans en Duitse keuken) 

twee toegang musea (Mönchengladbach + Duisburg)  

Niet inbegrepen: 

drie keer lunch 

 

Kosten: 

euro 215,- pp voor firmanten/vrienden 

+ 

euro 265,- pp voor overige deelnemers  



 

SLUITINGSDATUM INSCHRIJVING 21 JANUARI 2014 

Programma: 

 

dag 1 

heenreis via Mönchengladbach - Museum Abteiberg 

Ooit om de collectie heen gebouwd museum -totdat de verzamelaar zijn collectie terugeiste 

Na het bezoek rijden we naar ons Hotel Mooren in Düsseldorf en dineren bij een Italiaans restaurant 

om de hoek bij het hotel. 

 

  

 

dag 2 

Gehele dag bezoek aan de Rundgang in de Kunstakademie Düsseldorf  

+ dineren in restaurant "Im goldenen Kessel" + overnachting in Hotel Mooren 

 

dag 3 

terugreis via Duisburg - Museum Küppersmühle 

museum voor moderne kunst opgebouwd rond de privécollectie Ströher - met grootformaat werken 

van Baselitz, Kiefer, Immendorff op een bijzondere locatie - een voormalige graansilo. 
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