S T I C H T I N G

H E T

J O H A N

B O R G M A N

F O N D S

STUDENT KUNSTGESCHIEDENIS GEZOCHT
De Stichting Het Johan Borgman Fonds is opzoek naar een enthousiaste
student(e) kunstgeschiedenis voor verdiepend onderzoek naar de
schilderijen van kunstschilder Johan Borgman.
Onderzoeksstage
Als student(e) kunstgeschiedenis kunnen wij jouw hulp gebruiken bij het biografisch onderzoek
naar de natuurgenezer, dichter en kunstschilder Johan Borgman (1889- 1976). Al weten we vrij
veel over Johan Borgman persoonlijk, we weten vrijwel niets van hem als cult en mystiek
kunstschilder. Zijn oeuvre bestaat hoofdzakelijk uit zeegezichten. De bezielde woeste en kalme
zeeën die hij schilderde, zouden volgens Borgman een helend effect hebben op mensen. Johan
Borgman exposeerde van 1923 tot het einde van leven meerdere malen in een tal van galerieën
in Hilversum, Amsterdam en Den Haag. De hoge kwaliteit olieverf, speciale krastechniek en de
diepere laag van symboliek maken deze schilderijen tot levende kunstuitingen.
Wij van Het Johan Borgman Fonds willen graag meer weten over deze boeiende kunstschilder
en zijn werken. Om deze reden willen wij een geschikte student(e) kunstgeschiedenis de kans
geven onderzoek te doen naar dit bijzondere en onontgonnen onderwerp. Idealiter zou dit
onderzoek uitmonden in een publicatie en/of tentoonstelling, Deze onderzoeksstage is zeer
goed mogelijk in combinatie met een Bachelor of Masterscriptie.
Ga voor meer informatie naar: www.johanborgman.nl
Jouw taken
• De kunstenaar Johan Borgman in beeld brengen
• Het schrijven van een publicatie voor een tijdschrift of een scripte
• Het onderzoek naar de achtergrond van het oeuvre van Johan Borgman
• Het meedenken over de opzet van een geschreven catalogus van de individuele schilderijen
• Hulp met het lokaliseren van de overige Johan Borgman schilderijen in particulier bezit
• Interviews met bezitters van Johan Borgman schilderijen (bruikbaar voor scriptie)
• Eventuele medewerking aan de expositie van de schilderijen van Johan Borgman
Pas jij als stagiaire bij Het Johan Borgman Fonds?
Wij zijn opzoek naar een veelzijdige student(e) kunstgeschiedenis die aanvulling kan zijn op ons
team.
• HBO of WO denkniveau
• Enige kennis van de Nederlandse kunst uit de 20ste eeuw en/of mystieke kunst
• Affiniteit met spirituele/ mystieke kunst en het uitvoeren van archiefonderzoek
• Goede schriftelijke communicatieve vaardigheden
Wat biedt het Johan Borgman Fonds?
• In overleg proberen wij de stage aan te passen aan jouw kwaliteiten, zodat je het beste kan
halen uit deze onderzoeksstage
• Flexibele werktijden die het best aansluiten bij jouw studie
• Goede persoonlijke begeleiding en ondersteuning tijdens onderzoek
• Kleinschalige, persoonlijke en gezellig werkomgeving
De aanvang en de duur van de stageplek kan in overleg.
De sollicitatie sluit bij genoeg reacties,
(uiterlijk voor augustus)
.

Voor meer informatie over de stageplek kun je
contact opnemen met Selma Hofstra door een mail te
sturen naar office@hjbf.nl of te bellen naar
0625070621.
Heb je interesse voor deze stageplek? Stuur dan jouw
CV en motivatiebrief naar office@hjbf.nl t.n.v. Drs.
Wim Kramer o.v.v. ‘Stage Kunstgeschiedenis’.

