
NIEUWSBRIEF augustus 2021 
 
Artphy gaat gewoon verder!!  Een kleine vooruitblik: 
 

• De huidige tentoonstelling ‘After Nature’ die we samen met de stichting Noorderlicht 
organiseren n.a.v. het fotofestival ‘The Makeable Mind’ loopt nog tot en met 3 oktober. 

• Lezingen naar aanleiding van het thema van de tentoonstelling ‘After Nature’. Dit thema is 
afgeleid van het gelijknamige boek van Jedediah Purdy. Hij bespreekt daarin een natuur die 
niet meer los van de mensheid te zien is. Geologen en filosofen noemen dit nieuwe 
planetaire tijdperk het antropoceen, het tijdperk van de mensen. Sommigen gaan al een stap 
verder. Zij spreken vanwege de klimaatverandering en zeespiegelrijzing over het pyroceen en 
hydroceen. Wat wordt het: het tijdperk van het vuur, water of blijft het toch van de mensen? 
Op vrijdagavond 3 september om 19.30 uur willen we graag horen wat vier deskundigen 
hierover ons te vertellen hebben. De inleidingen worden verzorgd door: 

• Rein Haarsma: klimaatonderzoeker bij het KNMI; 
• Maarten Loonen: poolonderzoeker bij de RUG; 
• Inge Wallage: directeur Communicatie en Marketing bij de WUR; 
• Florentijn van Rootselaars: filosoof, journalist en schrijver. 

 
De kosten voor deze avond bedragen 10 euro per persoon, inclusief koffie/thee. 

• Muziek en poëzie. Met het project FEAN vertellen musici het verhaal van de gevolgen van de 
ontwatering van de veengronden. De gewonnen turf werd eeuwenlang afgevoerd. De bodem 
klinkt in, het veen ‘verbrandt’ door oxidatie en de CO2-uitstoot neemt toe. Een wereldwijd 
probleem, niet alleen in Groningen… 

FEAN is een samenwerking van: 

• Piiptsjilling: Mariska Baars, Jan Kleefstra en Romke Kleefstra; 
• Belgische collega’s: Joachim Badenhorst, Sylvain Chauveau en Annelies Monseré. 

Op vrijdagavond 10 september begint de voorstelling om 20:00, de entree bedraagt 15 euro, 
inclusief koffie/thee.  

Komt u ook?  

       
 
Meer moois: Natuurlijk is het nu en ook komend najaar weer heerlijk wandelen door onze parktuin 
en de beekdalen van de Ruiten Aa, Mussel Aa en Westerwoldse Aa met hier en daar een 
monumentaal kunstwerk. De ommetjes liggen er goed onderhouden bij en de lucht in Wessinghuizen 
is – mede dankzij de regen van de laatste tijd – extra schoon. 
 



We verwelkomen u weer graag! 
 
 


