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Opening: zaterdag 27 januari, 16.00 uur  Saturday 27 January, 4 p.m.  

 
Begin februari verschijnt bij uitgeverij De Bezige Bij de langverwachte biografie van Wim Hazeu 
over beeldend en poëtisch virtuoos LUCEBERT (pseudoniem van Lubertus Jacobus Swaanswijk, 
Amsterdam 15 september 1924 – Alkmaar, 10 mei 1994). 

Al vanaf begin jaren zeventig werkte Lucebert samen met Nouvelles Images. De erven Lucebert 
en NI kozen het verschijnen van de biografie als een mooi moment om nieuwe aandacht te 
vragen voor zijn nog altijd actuele en gedreven werk. De tentoonstelling toont een verrassende 
selectie tekeningen, schilderijen en keramiek uit verschillende periodes uit De Lucebert Collectie. 
Het werk van kunstenaar en dichter Lucebert blijft kunstenaars fascineren. Het Luceberthuis in 
Bergen biedt sinds 2015 kunstenaars een unieke gelegenheid zich door het werk van Lucebert te 
laten inspireren in het atelier van de meester zelf. Peggy Franck (1978, courtesy Stigter Van 
Doesburg), Bojan Fajfric (1976), Fréderique van Rijn (1982) en Arjan van Helmond (1971) hebben 
inmiddels in de Lucebert-residency gewerkt en laten in NI werk zien dat hier gemaakt is of door 
Lucebert geïnspireerd is. 

Lucebert’s biograaf Wim Hazeu opent de LUCEBERT tentoonstelling om 16.30 uur. Wim Hazeu 
(1940) is schrijver, journalist, programmamaker, uitgever, dichter en biograaf. Naast romans en 
dichtbundels publiceerde hij biografieën van Marten Toonder, Gerrit Achterberg, J. Slauerhoff, 
M.C. Escher en Simon Vestdijk. 

Met dank aan Lucebert Stichting, erven Lucebert en De Lucebert Collectie.

As artist - and poet -, Lucebert (1924 – 1994) still inspires artists today. The LUCEBERT exhibition 
at NI presents a considerable selection full of surprises of his paintings, drawings and ceramics 
together with works made by artists who had the opportunity to create new work inspired by 
the master himself during a residency at the Luceberthuis in Bergen, the former studio of 
Lucebert. Wim Hazeu, Lucebert’s biographer, will open the exhibition.

Many thanks to the Lucebert Foundation, Lucebert family and The Lucebert Collection.
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Openingstijden: di t/m vr 11 – 17 uur
za 12 – 17 uur & op afspraak 
Opening Hours: Tu to Fr 11 a.m – 5 p.m.
Sa 12 a.m. – 5 p.m. & by appointment


