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JOHAN JACOBS (1881-1955)
ONTWERPER, BEELDEND KUNSTENAAR EN OPLEIDER UIT
HELMOND

In hoeveel onbekende huiskamers, slaap- of werkkamers in Helmond
en omstreken zou in een of andere vorm werk van Johan Jacobs
hangen? Dat is vooralsnog moeilijk in te schatten, maar het moeten
er veel zijn. Het is niet onwaarschijnlijk dat er in 2011, het jaar van
zijn expositie in het Gemeentemuseum van Helmond, nog fraaie
staaltjes van zijn kunnen boven water komen. Voorlopig moeten we
ons tevreden stellen met de werken op de tentoonstelling en
hetgeen te zien is in de collecties van het Regionaal Historisch
Centrum Eindhoven, het Gemeentemuseum Helmond, het
Textielmuseum Tilburg, het Vlisco Museum Helmond en bij zijn
nazaten. En dat is voorwaar niet gering, het gaat om meer dan 1000
werken van vlotte schetsjes op een afgescheurd stukje papier tot
houtsnedes, van boekillustraties tot textielontwerpen en van exlibrissen tot wapenschilden. Johan Jacobs heeft niet stilgezeten.
Rond de 130e geboortedatum van Johan Jacobs zal daarom een
boek ten doop worden gehouden* onder de titel

JOHAN JACOBS (1881-1955)
ONTWERPER, BEELDEND KUNSTENAAR EN OPLEIDER UIT
HELMOND
Hierin zal naast een analyse van zijn werk ook aandacht worden
besteed aan de stad Helmond ten tijde van Johan Jacobs, aan de
Helmondse Tekenschool waar hij werd opgeleid en waar hij leraar
was en aan zijn werk als chef ontwerper bij Vlisco Helmond. Het
geheel wordt gecompleteerd met een biografie.
(* Onder voorbehoud bij voldoende intekening. De geplande verschijning is Open
Monumentendag zaterdag 10 september 2011.)

Wanneer u belangstelling hebt voor dit rijk geillustreerde boek kunt
u dat kenbaar maken door de geheel ingevulde intekenstrook in te
leveren of in te sturen. Inleveren kan bij:
- het Gemeentemuseum Helmond,
- de Monumentenwerkgroep Helmond, Kanaaldijk NW 29a,
Helmond,
- het Regionaal Historisch Centrum Eindhoven, Raiffeisenstraat 18,
Eindhoven.
Insturen kan naar:
Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
t.a.v. werkgroep Johan Jacobs
Postbus 191
5600 AD Eindhoven.
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Straat……………………………………………………………………………………………..
Postcode………..

Plaats……………………………………………………….

e-mailadres …………………………………………………………………………………..
bestelt ……… ex. a € 12,50 per exemplaar (exclusief verzendkosten)
van het boek JOHAN JACOBS (1881-1955) ONTWERPER,

BEELDEND KUNSTENAAR EN OPLEIDER UIT HELMOND.
0 haalt de bestelling zelf op

0 verzoekt om toezending
van de bestelling

Handtekening………………………………………………………………………………..

