
                                                                                                                                                   
 
Architectuurlezing tussen het werk van Tineke Porck 
In de expositie Lijn – Vlak - Punt in de Presentatiestudio 
 
 
SCHEVENINGEN – Constructieve elementen vlak, lijn en punt zijn 
kenmerkend voor het werk van Tineke Porck. Deze thema’s worden speels 
opgepakt in een lezing over architectuur en de stedelijke ruimte. Dr. Ir. Klaske 
Havik spreekt op zaterdag 27 oktober om 15.00 uur in de Presentatiestudio van 
Jacobine van Beurden in Scheveningen.  
 
Klaske Havik is universitair hoofddocent Methode & Analyse aan de TU Delft. Ze studeerde 
behalve bouwkunde ook literair schrijven, en combineert deze twee disciplines om ervaring, 
gebruik en verbeelding van architectuur en stad te analyseren. Te midden van expositie Lijn-
Vlak-Punt maakt ze een schaalsprong van het werk van Tineke Porck naar de stedelijke 
ruimte.  
Aan de hand van het boek “the Image of the City” waarin schrijver Kevin Lynch elementen 
als punten, lijnen en vlakken noemt als belangrijk voor de cognitieve waarneming van de 
stedelijke ruimte. Met een groep studenten heeft Klaske Havik in Bogotá, Colombia, op een 
verhalende manier deze elementen in de stad heeft geanalyseerd. Ook zal ze ook ingaan op de 
dialoog tussen de stedelijke of architectonische ruimte en de gebruiker, en deze vergelijken 
met de dialoog tussen lezer en schrijver. Zij schreef het boek “Urban Literacy”.  
 
De lezing vindt plaats op zaterdag 27 oktober om 15.00 uur in de Presentatiestudio en duurt 
ca. 50 minuten. Ontvangst voor de lezing vanaf 14.15 uur. Aanmelden is niet nodig. Kosten 
van deelname: 3,-. 
 
De expositie is die dag vanaf 13.00 uur open. In de tentoonstelling zijn olieverfschilderijen te 
zien, opgebouwd uit subtiele lijnen en overlappende kaders. De werken dragen titels als 
Lines, Linear, Points en Planes. Daarnaast zijn er kleine samengestelde werken te zien op 
MDF en hout, de ’Untitled dialogues’ en de ‘Blockdialogues’. Het werk van Tineke Porck 
staat in de voortschrijdende traditie van het constructivisme en de concrete kunst en sluit aan 
bij zero en minimal art. Het is verstild en bedachtzaam werk, onderzoekend van aard.  
 
De expositie loopt t/m 2 november en is open van 13.00 – 17.00 uur op donderdag en vrijdag 
als ook de eerste en laatste zaterdag van de maand. Buiten die tijden op afspraak te bezoeken. 
Op vrijdagen is de kunstenaar zelf in de galerie aanwezig. De Presentatiestudio is gehuisvest 
in het voormalige magazijn van Duikers 3de ambachtsschool in de Zwaardstraat 16, met eigen 
ingang vanaf de straat, iets verderop van de hoofdentree.  

Afbeelding: “Urban Literacy” geschreven door Klaske Havik                     


