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Ondersteuning

Het project Celebration of Light is mede mogelijk gemaakt door de 
ondersteuning van Brokken Zijp Foundation of Art, Stichting Jaap Harten 
Fonds, Mondriaan Fonds, De Pont Museum en de Impulsgelden van 
de provincie Noord-Brabant in samenwerking met Kunstloc Brabant.

 

Jan van Duijnhoven – Celebration of Light

De Pont Museum
t/m 16 juni 2019
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Publicatie Celebration of Light

Jan van Duijnhoven heeft het initiatief genomen om bij de 
tentoonstelling in De Pont Museum, onder de titel Celebration of Light, 
een publicatie van 202 pagina’s uit te brengen over zijn werk uit de 
periode 2010-2019. Museumdirecteur Hendrik Driessen, de bekende 
filosoof Jan Bor en oud-museumdirecteuren Rudi Fuchs en Rick 
Vercauteren verzorgen teksten voor deze publicatie. 

Het fullcolour boek met opnamen van de expositie in De Pont 
Museum wordt vormgegeven door Mark van den Eijnden van Grafisch 
Ontwerpbureau Storm uit Weert. De Engelse vertaling is van Beth 
O’Brien. Het boek Jan van Duijnhoven – Celebration of Light verschijnt 
op zondag 16 juni 2019 om 15.00 uur in De Pont Museum te Tilburg.
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Andere zomerexposities & publieksactiviteiten rondom Jan van Duijnhoven

Van 15 juni t/m 18 augustus 2019 wordt er werk van Jan van Duijnhoven tentoongesteld 
op de presentatie Zutphen Concreet in Zutphen. 

Van 3 augustus t/m 22 september 2019 wordt er werk van Jan van Duijnhoven getoond 
op de expositie Licht in de Hedendaagse Kunst in de Brokken Zijp Foundation of Art te 
Liempde. Tevens wordt werk van Winston Roeth en Daniël Göttin alsmede kunstenaars-
boeken van Daniël Buren, Dan Flavin, Sol LeWitt, Peter Struycken en James Turrell 
geëxposeerd. De officiële opening met welkomstwoord van Dr. José Brokken-Zijp en korte 
inleiding van Rick Vercauteren vindt plaats op zaterdag 3 augustus om 15.00 uur.

Op zondag 18 augustus om 14.00 uur verzorgt Dr. José Brokken-Zijp een lezing over 
Figuratie en Abstractie in de Hedendaagse Kunst.

Op zondag 22 september 2019 om 14.00 uur interviewt Rick Vercauteren live voor 
publiek drie beeldend kunstenaars uit verschillende generaties – Jan van Duijnhoven, 
Nan Groot Antink en Ingrid Simons – over het fenomeen licht in hun kunst.

AntwoordkaartCelebration of Light

Onder de titel Celebration of Light presenteert De Pont in Tilburg tot 
en met 16 juni 2019 een expositie met recent werk van beeldend 
kunstenaar Jan van Duijnhoven. Van Duijnhoven (Uden, 1944) observeert 
dagelijks de brekingen van het zonlicht. Met wit, rood, geel en blauw 
verbeeldt de schilder iedere keer weer weloverwogen de val en breking 
van het natuurlijk licht. De kunstwerken van Van Duijnhoven ogen in 
eerste instantie abstract maar zijn in wezen hyper-concreet. De ruimte 
in zijn kunst is ingenieus veranderd in licht. In zijn unieke oeuvre vallen 
de fenomenen ruimte en licht, zowel filosofisch als schilderkunstig, 
naadloos samen. Met zijn intuïtieve en lumineuze variaties in ruimte, 
kleur en licht neemt hij al jaren een vernieuwende artistieke positie in 
de actuele kunst in.

Publieksactiviteiten

Op donderdag 16 mei 2019 om 18.30 uur voert Rebecca 
Nelemans een kunstenaarsgesprek met Jan van Duijnhoven in de 
podiumzaal en de salon van De Pont Museum te Tilburg.

Op zondag 16 juni 2019 om 14.00 uur vindt er in het De Pont 
Museum te Tilburg een symposium over Licht plaats onder leiding van 
gespreksleider Thomas van Huut, kunstjournalist bij het NRC en de 
Groene Amsterdammer. Deelnemers aan het debat zijn Jan Bor, filosoof 
en publicist, Jan van Duijnhoven, beeldend kunstenaar, Hans Janssen, 
hoofdconservator van het Gemeentemuseum Den Haag en Paul van 
der Velde, hoogleraar Oosterse wijsbegeerte en religies aan de Radboud 
Universiteit te Nijmegen. Om 15.00 uur volgt de officiële presentatie van 
de publicatie Celebration of Light van Jan van Duijnhoven.

‘83-2008’ diptych 2008 acrylic on canvas 64x30x9 2 parts with layered segmentsDetail of ‘2-2019 / celebration of light’ 2019 acrylic on canvas 14 parts with layered 

segments, project space De Pont Museum, 2019
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