
Verhaalconcert + Film: 

De Kunst v/d 
Russische 
Avant-Garde

Zondag 4 februari 14.00u



In het kader van het 100-jarig jubileum van de Russische Oktoberrevolutie 
presenteert Sandra Geller een middag over het avant-gardisme in de beeldende 
kunst, poëzie, fi lm en het theater in Rusland.

Verhaalconcert + Film:

De Kunst v/d Russische 
Avant-Garde

Bassin 88 
6211 AK Maastricht 
043 321 40 80 
lumiere.nl

Verhaalconcert
Sandra Geller neemt je, onder muzi-
kale begeleiding van Oleg Fateev 
en Simone Sou, mee naar deze 
bijzondere periode in de Russische 
kunstgeschiedenis. Denk aan film-
makers als Eisenstein en schilders 
als Malevitsj en Kandinsky, die 
met een vuurwerk van talent en 
experiment een volledig nieuwe 
beeldtaal creëerden.

Met de ijzeren greep van Stalin in 
1935 werden deze meesters veelal 
het zwijgen opgelegd. Gelukkig 
overleefden de kunstwerken Stalins 
decreet en blijft de invloed van de 
Russische avant-garde tot vandaag 
de dag voel- en zichtbaar.

Film 
De Kleur van 
Granaatappels
Het verhaalconcert wordt afgesloten 
met Sergei Paradzjanovs bijzondere 
film DE KLEUR VAN DE GRANAAT-
APPELS. Deze Armeense regisseur 
genoot zijn filmopleiding in Moskou, 
waar hij eigenzinnige films maakte, 
vol poëzie en mystiek, met avant-
gardistische beelden en futuristische 
montagetechnieken. Na Stalins de-
creet werd hij gearresteerd en mocht 
hij vijftien jaar lang geen films maken.

Programma

14.00u Verhaalconcert
15.10u Pauze
15.40u Start film

Tickets 

Bestel tickets via 
lumiere.nl of bel 
043 321 40 80.

Prijzen

Regulier: € 12,50
Lumièrepas: € 11,00
65+: € 11,50
16/CJP/Student: € 10,00
Limburgs filmhuispasje:
€ 11,00 

Oleg Fateev en Simone Sou

Docente en schrijfster Sandra Geller DE KLEUR VAN GRANAATAPPELS 
vertelt het verhaal van de middel-
eeuwse Armeense dichter Sayat-
Nova, zijn werk aan het hof, zijn 
verboden liefde voor de koningin 
en zijn gang naar het kloosterleven. 
In plaats van een traditionele ver-
haallijn toont Paradzjanov de kijker 
een prachtige verzameling tablaux 
vivants vol symboliek.

Sergei Paradzjanov, RUS 1964, 
90 min. Russisch gesproken, 
Nederlands ondertiteld.

DE KLEUR VAN GRANAATAPPELS


