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herhaling baart kunst (deel 3)

Jan Schoonhoven Jr.
26 juni t/m 17 augustus 2014
Op donderdag 26 juni is het 100 jaar geleden dat Jan Schoonhoven
in Delft werd geboren. Zijn witte, abstract-geometrische reliëfs zijn
wereldberoemd. Schoonhoven is bij uitstek de kunstenaar van de
herhaling, van ritme en ordening. Daarom vormt zijn werk een van
de vertrekpunten van Repeat 2.0. Herhaling baart kunst: het programma dat expositieruimte 38CC dit jaar rond het thema herhaling
organiseert.
Tijdens het samenstellen van het jaarprogramma bleek Schoonhoven een kleinzoon te hebben die ook kunstenaar is. Dat maakte
nieuwsgierig. Als ultieme vorm van herhaling nodigde 38CC voor
deze zomer Jan Schoonhoven Jr. uit.
In navolging van zijn grootvader maakt Jan Schoonhoven Jr. op zijn
eigen manier kleurrijke reliëfs van papier-maché en reliëfs met
optische lenzen. En net als in het werk van Schoonhoven spelen
herhaling, ordening en ritme daarin een belangrijke rol. Bij 38CC laat
hij een overzicht van zijn werk zien.

Opening
donderdag 26 juni 19.00 uur
Door Bert-Jan ter Braak, chef kunst bij de Telegraaf.

U bent van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.
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Andere activiteiten
100ste geboortedag
Jan Schoonhoven
Woensdag 25 juni om 20.00 uur
vertoont Flmhuis Lumen de
documentaire Jan Schoonhoven
Beambte 18977 van regisseur
Sherman de Jesus. Inleiding door
Sandra van Beek en presentatie
van haar boek over Schoonhoven.
Filmhuis Lumen, Doelenplein 5, Delft

Donderdag 26 juni wordt om
16.30 uur in Museum Prinsenhof
het recent gerestaureerde Leda en
de Zwaan gepresenteerd, een
vroeg linoleumwerk van Jan
Schoonhoven.
Aansluitend in het museum een
dansvoorstelling van choreograaf Suzana Gomes georganiseerd door De VAK centrum voor
de kunsten, Bestemming 015 en
38CC. De voorstelling is
geïnspireerd op het werk van
Schoonhoven en wordt
uitgevoerd door cursisten van
De VAK.

Museum Prinsenhof, Agathaplein 1, Delft

Op de kunstafdeling in DOK is de
tentoonstelling Nul en Nu met te
lenen kunstwerken van de
Nulgroep, waar Jan Schoonhoven
toe behoorde en werk van actuele
kunstenaars waarin de Nulgroep
resoneert. Zaterdag 28 juni om
11 uur opent in de kunstspeeltuin
’ Hallo Wereld’ Kids Nul met
werkstukken van kinderen.
DOK kunstafdeling, Vesteplein 100, Delft

