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UITNODIGING
UITSTAP NAAR HET SCHNÜTGEN MUSEUM EN KOLUMBA MUSEUM
in KEULEN, ZONDAG 24 JUNI 2018
De laatste uitstap voor de vakantie brengt ons naar Keulen: in de voormiddag brengen we
een bezoek aan het Schnütgenmuseum: deze mooie naam dankt het museum aan
kanunnik en kunstverzamelaar Alexander Schnütgen, die in 1906 zijn hele collectie
middeleeuws beeldhouwwerk en liturgische voorwerpen aan de stad Keulen schonk, op
voorwaarde dat de stad deze kunstschatten in een museum zou onderbrengen dat voor het
publiek toegankelijk zou zijn. De collectie werd gedurende de 20ste eeuw op verschillende
plaatsen ondergebracht en sinds 1956 is het gehuisvest in de romaanse Sint-Cecilia kerk.
In 1972 trok de spraakmakende tentoonstelling "Maas und Rhein" over middeleeuwse
kunst 218.000 bezoekers in 2 maanden tijd: ze was daarna in Brussel te zien. In 1977 werd
het museum heringericht, waarbij ook de crypte een museale functie kreeg.
Bij de laatste renovatie 20012003 ging de collectie op
tournee naar München,
Nürnberg en Parijs. Door de
grote uitbreiding 2006-2010 met
de bouw van het Kulturquartier
kan men 2000 objecten
tentoonstellen en is er meer
ruimte geschapen voor de
glaskunst. Ook het naast
gelegen Rautenstrauch-Joest
museum maakt nu deel uit van
dit mooie complex.
De collectie beeldhouwkunst,
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het Schnütgenmuseum,
Schnütgenmuseum,
1250-1260.
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en paramenten is enig in zijn
soort, ook uit onze Maaslandse contreien (onder meer het
koorgestoelte uit Wassenberg uit eind 13e eeuw). Momenteel is ook een heel bijzonder
werk te gast in het Schnütgen: het schilderij "De aanbidding van de heilige Drie Koningen"
uit 1440 (tijd van het Lam Gods) van het slot Braunfels. Ook kunnen we de tentoonstelling
"Romaanse sculptuur in het Rijnland" bewonderen.
Na de vrije middagpauze gaan we naar het nabijgelegen Kolumbamuseum. Dit museum
van kerkelijke kunst is één van de oudste musea van Keulen en herbergt de kunstcollectie
van het aartsbisdom Keulen.

Het huidige gebouw kwam tussen 2003 en 2007 tot
stand naar een ontwerp van de gerenommeerde
Zwitserse architect Peter Zumthor. Dit minimalistisch
ontworpen gebouw incorporeert de resten van de kerk
van Sint Columba, in de middeleeuwen de grootste
parochiekerk van Keulen. In 1945 werd deze kerk
volledig verwoest, waarna architect Böhm een nieuwe
kapel bouwde te midden van de ruïnes," Madonna in
den Trümmern".
Peter Zumthor respecteerde de bestaande structuren en
zowel de middeleeuwse ruïne als de kapel van Böhm
zijn integraal onderdeel van het nieuwe museum, dat
bekroond werd met diverse architectuurprijzen. Architect
Zumthor ontving zelfs de prestigieuze Pritzker Prize in
Maria in de erker (2e helft 15e
2009.
eeuw) (Kolumba).
Hoogtepunten uit de rijke collectie zijn het Hermann-Ida
kruis, het Ivoren Crucifix, de Man van Smarten en Sint Joris en de Draak van August
Macke.
Ook enkele topstukken uit het Römisch-Germanisches Museum, dat momenteel wordt
gerestaureerd, zijn nu in het Kolumba te bewonderen.

Het programma
08.15 uur: vertrek per autobus, Van Eycklaan 72 Maaseik, parking CCAO
09.45 uur: aankomst Keulen Centrum
10.00 uur: 10.30 uur Kaffee mit Kuchen
10.30 uur: 12.30 uur rondleiding door de museumdirecteur Dr. Woelk en vrije bezichtiging
12.30 uur: 14.30 uur vrije middagpauze in de Kölner Altstadt
14.30 uur: 16.30 uur bezoek aan het Kolumba museum
16.30 uur: 17.30 uur vrije koffiepauze om te bekomen van de indrukken
17.30 uur: vertrek naar Maaseik
19.00 uur aankomst Van Eycklaan

INSCHRIJVEN: uiterlijk 18 juni 2018 bij penningmeester Annie Metten of secretaris Jan
Rutten.
Prijs: €40,- (niet-leden €43,-). Inbegrepen: busreis, entreegelden, gidsen, koffie met
gebak, fooi chauffeur.
Graag op rekening KBC BE89 4534 0990 2185 t.n.v. Pater Sangerskring,
Capucienenstraat 10 te 3680 Maaseik. Het aantal deelnemers is gelimiteerd.

Het bestuur van de Pater Sangerskring wenst jullie alvast een fijne vakantie!
www.patersangerskring.org

