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Persbericht: 
Zomertentoonstellingen 'Malerinnen im Aufbruch' 
 

 

 

'Malerinnen im Aufbruch' - vrouwelijke kunstenaars in 

Worpwede en hun vrijheidsdrang  

 

De zomertentoonstellingen in de Worpsweder musea hebben in 2013 

het motto 'Malerinnen im Aufbruch'. Centraal staan vrouwelijke 

kunstenaars die rond 1900 een eigen plek opeisten naast hun man-

nelijke collega´s (en soms naast hun schilderende echtgenoten) en 

daarmee een voortrekkersrol vervulden.  

 

De Barkenhoff toont van 16 juni t/m 13 oktober schilderijen van 

Julie Wolfthorn. Deze in 1884 geboren schilderes was aan het 

begin van de 20e eeuw een van de bekendste en productiefste 

kunstenaressen van Duitsland. Ze was bovendien actief in diverse 

verenigingen die vrouwen in de kunst ondersteunden.  

 

In de Große Kunstschau worden van 16 juni t/m 15 september 

werken van vrouwelijke schilders uit de Deense kunstenaarskolonie 

Kerteminde tegenover schilderijen van vrouwelijke kunstenaars uit 

Worpswede geplaatst.  

 

'Haus im Schluh reloaded - oude schatten in nieuwe glans' is de titel 

van de tentoonstelling in Haus im Schluh. In deze tentoonstelling, 

die duurt van 16 juni t/m 13 oktober, staat Martha Vogeler 

centraal. Zij was de eerste vrouw van de beroemde Jugendstilkunste-

naar Heinrich Vogeler. 

 

De Worpsweder Kunsthalle toont van 16 juni t/m 20 oktober een 

aantal belangrijke werken uit haar omvangrijke verzameling. Het 

thema 'Malweiber', zoals de eerste vrouwelijke kunstenaars in 

Worpswede door hun mannelijke collega´s geringschattend werden 

genoemd, is al decennialang een verzamelzwaartepunt van dit muse-

um.  

 

Naast andere spannende thematische tentoonstellingen zijn natuurlijk 

ook de meesterwerken van de 'Alte Worpsweder' het hele jaar door in 

de Worpsweder musea te bewonderen.  

 

Het tentoonstellingsprogramma van de Worpsweder musea, het bege-

leidend programma en rondleidingen vindt u op www.worpswede-

museen.de 
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'Am Anfang stand die Freiheit' (De drang naar vrijheid) (Ar-

rangement bij de tentoonstelling) 

 

Het kunstenaarsdorp Worpswede staat de zomer van 2013 helemaal 

in het teken van vrijheid. Vier tentoonstellingen in de Worpsweder 

musea presenteren onder de titel 'Malerinnen im Aufbruch' diverse 

vrouwen die aan het begin van de 20e eeuw hun eigen weg zochten. 

Een van hen was Martha Vogeler.  

 

Toen Martha Vogeler in 1920 het Haus im Schluh stichtte, was het 

nog een schandaal dat een 40-jarige vrouw met drie kinderen haar 

man verliet. Met haar eigen artistiek en ambachtelijk handwerk, een 

verzameling van kunstwerken van Heinrich Vogeler, de handweverij 

en het romantische pension creëerde ze een uniek museumen-

semble, dat tegenwoordig door haar nazaten wordt gerund.  

 

Het 4-sterren Hotel Buchenhof en Haus im Schluh bieden tijdens de 

zomertentoonstelling een uniek arrangement aan voor een korte 

vakantie in Worpswede. Bij aankomst in Haus im Schluh worden de 

gasten verwelkomd door Daniela Platz, achterkleindochter van Mart-

ha en Heinrich Vogeler. ´s Avonds vertelt zij tijdens een gezellige 

broodmaaltijd over het leven van de familie Vogeler en over beroem-

de kunstenaressen zoals Paula Modersohn-Becker en Clara Rilke-

Westhoff. Op de tweede dag kunnen dan in alle rust het kunstenaars-

dorp en het weidse landschap van het Teufelsmoor worden verkend. 

Een weldadige massage zorgt voor een ontspannende pauze tussen-

door. ´s Avonds wordt een 3-gangenmenu geserveerd in de 'kunste-

naarskamer' van een Worpsweder restaurant.  

 

Inbegrepen in dit arrangement:  

 

2 overnachtingen met ontbijt 

1 broodmaaltijd in Haus im Schluh met een inleiding door Daniela 

Platz 

3-gangenmenu in een Worpsweder restaurant 

entreekaart voor vier Worpsweder musea 

1 weldadige massage 

 

Te boeken vanaf 2 personen. Korting vanaf 10 personen.  

Prijs in 2-persoonskamer: € 229 p.p. | Toeslag 1-pk: € 40 


