Factsheet

Kijk, Jan Schoonhoven
31 oktober 2015 t/m 14 februari 2016
De expositie toont Schoonhoven als kunstenaar én als mens, met veel
aandacht voor zijn woon -en werkomgeving, nooit eerder geëxposeerde
vroege werken, zijn grootste reliëf en zelfs een kasteel van papier-maché.
Voor het eerst wordt in een tentoonstelling ruim aandacht besteed aan
Schoonhovens artistieke ontwikkeling; van zijn vroege – veelal door
Paul Klee geïnspireerde – kleurrijke, expressieve tekeningen en gouaches tot
zijn iconische en internationaal gerenommeerde witte reliëfs. Delft en
Jan Schoonhoven zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. In Museum
Prinsenhof Delft komt Schoonhoven als het ware thuis: het is een uitgelezen
locatie om licht op zijn leven en werk te werpen.

Datum en locatie

31 oktober 2015 t/m 14 februari 2016
Museum Prinsenhof Delft, locatie Prinsenkwartier, Sint Agathaplein 4

Duo-tentoonstelling

In het Stedelijk Museum Schiedam, hét museum voor Nederlandse beeldende kunst
van na 1945, is tegelijkertijd de tentoonstelling De werkelijkheid van Jan Schoonhoven
te zien. Deze tentoonstelling richt de aandacht op de ontwikkeling van het unieke
werk van Jan Schoonhoven in de context van zijn tijd en in relatie tot internationale
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geestverwanten. Ordening, ritme en expressie zijn sleutelbegrippen in het oeuvre van
de kunstenaar. De tentoonstellingen in Schiedam en Delft vullen elkaar naadloos aan
en geven samen een compleet beeld van het leven en werk van Jan Schoonhoven.

Activiteiten
Een dag met Schoonhoven
Op zondag 8 november 2015, 10 januari 2016 en 7 februari 2016 wordt samen met
Stedelijk Museum Schiedam ‘Een dag met Schoonhoven’ georganiseerd. Deelnemers
krijgen een rondleiding door de tentoonstelling De werkelijkheid van Jan Schoonhoven
in Schiedam, een lunch in het museumcafé, vervoer naar Delft, een rondleiding door
het Delft van Jan Schoonhoven en tot slot bezoeken ze Kijk, Jan Schoonhoven in
Museum Prinsenhof Delft. Aanmelden en meer informatie: www.prinsenhof-delft.nl
Gratis instaprondleidingen
Elke zaterdag zijn er gratis instaprondleidingen; aanmelden is niet nodig.
Lezing
In januari 2016 vindt er een lezing plaats over werk en leven van Jan Schoonhoven.
Aanmelden en meer informatie: www.prinsenhof-delft.nl.

Openingstijden

dinsdag - zondag: 				
Kerstavond (24 december): 			
Tweede kerstdag (26 december): 		
Oudejaarsdag (31 december): 		
Eerste Kerstdag (25 december 2015):
Nieuwjaarsdag (1 januari 2016):		

11.00 - 17.00 uur
11.00 - 16.00 uur
11.00 - 17.00 uur
11.00 - 16.00 uur
gesloten
gesloten

Toegang

De toegangsprijs voor de tijdelijke tentoonstelling Kijk, Jan Schoonhoven bedraagt voor
alle bezoekers € 5,-.

Feiten en cijfers
•
•
•
•
•

Tentoonstellingsoppervlakte: 450 m²
Aantal werken en objecten: ca. 100
Uit de collectie van Museum Prinsenhof Delft 15 werken en objecten
Bruiklenen museale collecties: 16 werken en objecten
Bruiklenen particulieren: 69 werken en objecten
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Samenstelling en vormgeving

Samenstelling: gastcurator, kunsthistorica Marga Schoemaker
Vormgeving tentoonstelling: Atelier Alkema, Amsterdam
Lichtsimulatie: TU Delft, afdeling IO, Sylvia Pont, Cris van Hoogdalem, Beersnielsen
Fotomateriaal: Truus Nienhuis, Lothar Wolleh
Filmmateriaal: Memphis Film & TV

Perspreview

Op donderdag 29 oktober 2015 vindt de perspreview plaats. Meer informatie volgt.

Officiële opening

De opening vindt plaats op zaterdag 31 oktober om 14.00 uur in Delft. Om 16.00 uur
wordt de tentoonstelling in Schiedam geopend.

Publicaties

Jan Schoonhoven, Delft (Stichting Licht op Schoonhoven, Delft). Auteurs:
Marga Schoemaker, Hendrik van Leeuwen en Sylvia Pont. Deze publicatie besteedt
ruime aandacht aan zijn oeuvre, met het accent op de vroege werken, en zijn nauwe
band met Delft en haar inwoners. 160 pagina’s, € 25,Jan Schoonhoven (Uitgeverij NAI 0I0 Publishers, Rotterdam). Auteur: Antoon
Melissen. Monografie die Jan Schoonhoven in een internationale context plaatst als
actieve en invloedrijke speler in de Europese naoorlogse ontwikkelingen in de kunst.
192 pagina’s, € 39,50

Kijk, Jan Schoonhoven wordt mede mogelijk gemaakt door:

TU Delft, het Mondriaan Fonds, het Prins Bernhard Cultuurfonds, Stichting Zabawas,
Stichting voor Hulp aan Delftse Jongeren, het BNG Cultuurfonds, Fonds21,
Claire Beke - Communicatie in Cultuur en Lichtpunt Theatertechniek.

Directeur

Patrick van Mil

Contactgegevens

Museum Prinsenhof Delft, Sint Agathaplein 1, 2611 HR Delft, 015 - 260 23 58
www.prinsenhof-delft.nl
www.twitter.com/HetPrinsenhof
www.facebook.com/MuseumHetPrinsenhof
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Bereikbaarheid

Op ca. 10 minuten loopafstand van het station van Delft bevindt zich Museum
Prinsenhof Delft (via Westvest en Phoenixstraat). Bus 51 en tram 1 stoppen vlakbij het
museum (halte Prinsenhof).
Parkeren is mogelijk in de nabijgelegen parkeergarage Phoenix (Phoenixstraat 29).

Perscontact

Voor meer informatie, interviews en beeldmateriaal kunt u contact opnemen met
Claire Beke – Communicatie in Cultuur, beke@communicatieincultuur.com of 015 20 10 210.
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