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Directie en medewerkers van Museum Henriette Polak nodigen u van harte uit voor de
opening van de tentoonstellingen

Johan Buning (1893-1963) De schoonheid van het gewone
&
Buning Brongers Prijswinnaars De schoonheid van het verschil
op zondag 19 oktober a.s. om 15.30 uur (ontvangst vanaf 15.00 uur)

Laat je schilderijen blinken,
En de rest in ‘t niet verzinken

voorzijde: Johan Buning, zelfportret (ca. 1936) | achterzijde: Andrea Freckman, Im Urwald lief es vor sich hin (2014)

Schoonheid is de eenige waar,
Vooruit Buning, wij maken het er naar!
Bertus Aafjes (1914-1993)

Tegelijkertijd met de opening vindt de feestelijke boekpresentatie plaats van De Schoonheid
van het gewone – Leven en werk van Johan Buning (1893-1963), door auteur en kunsthistorica
Nelleke van Zeeland. In deze eerste monografie over Buning, geïnitieerd door de Stichting Otto
B. de Kat, worden het leven, oeuvre en de opmerkelijke carrière van Johan Buning onder de
loep genomen. Nelleke van Zeeland vertelt over haar onderzoek en de publicatie; conservator
Lian Jeurissen geeft een toelichting op de tentoonstellingen.
De tentoonstelling kwam tot stand samenwerking met de Buning Brongers Stichting en de
Stichting Otto B. de Kat.
Johan Buning (1893-1963)
Het werk van de kunstenaar Johan Buning (1893-1963) is van een ingetogen schoonheid, die
zich niet zomaar prijsgeeft, maar in stilte ontdekt moet worden. Buning ontwikkelde zich als
autodidact tot een begaafd schilder en aquarellist van landschappen, stillevens, tuinen, interieurs en enkele portretten. Alledaagse gewone dingen worden in zijn werk verheven tot
bijzondere objecten. Het overbrengen van gevoel en atmosfeer; daar was het Johan Buning om
te doen. Als kunstenaar raakte Johan Buning na zijn overlijden in 1963, snel in de vergetelheid.
Deze tentoonstelling en monografie vragen opnieuw aandacht voor zijn oprechte oeuvre.
Buning Brongers Prijswinnaars – De schoonheid van het verschil
De Buning Brongers Prijs is een tweejaarlijkse kunstprijs voor jonge veelbelovende kunstenaars. Deze grootste particuliere kunstprijs van Nederland wordt sinds 1966 uitgereikt door
de Buning Brongers Stichting uit de nalatenschap van Johan Buning, zijn echtgenote Titia
Brongers en schoonzus Jeannette Brongers. In de tentoonstelling tonen 25 prijswinnaars van
1966 – 2014 hun werk:
Jisan Ahn, Tiong Ang, Maarten van Aken, Tjebbe Beekman, Jan Commandeur, Aaron van Erp,
Andrea Freckmann, Marian de Glopper, Jack Holden, Thijs Jansen, Lillian Kreutzberger, Gabriëlle van de Laak, Rinke Nijburg, Jacco Olivier, Henri Plaat, Jan van der Pol, Sam Samiee, Willem
Sanders, Esther Tielemans, Emo Verkerk, Evi Vingerling, Jan Wattjes, Ramon van de Werken,
Barbara Wijnveld, Ina van Zyl.
De tentoonstellingen over Johan Buning en de Buning Brongersprijswinnaars zijn te zien van
18 oktober 2014 t/m 22 februari 2015 in Museum Henriette Polak.
RSVP U wordt vriendelijk verzocht uiterlijk 13 oktober a.s. te laten weten of wij op uw komst
mogen rekenen via museazutphen@zutphen.nl.
Iedere laatste zondag van de maand gratis inlooprondleiding in Museum Henriette Polak.

