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JAN SCHLECHTER DUVALL
Schilderijen, tekeningen en gedichten van een Indo-surrealist

Bij uitgeverij West verschijnt 19 mei 2016 – in samenwerking met uitgeverij Brumes
Blondes – het boek Jan Schlechter Duvall. Schilderijen, tekeningen en gedichten van
een Indo-surrealist. Met veel kleurrijke afbeeldingen, een biografische schets door
Laurens Vancrevel, een keuze uit Schlechters teksten en bijdragen van deskundigen
prof. dr. Michiel van Kempen en dr. Helena Spanjaard.

‘Indië kan niet uit mij worden weggedacht. De grondslag van mijn werk is Oostersch,’
zei de wereldberoemde kunstenaar Jan Toorop eens. Hetzelfde zal gelden voor Jan
Schlechter Duvall, ‘maar hij is ondanks zijn talent als kunstenaar nooit doorgebroken, ‘
schrijft Frans Leidelmeijer onlangs in Indisch magazine Moesson. Daar moet
verandering in komen. Schlechter Duvall liet een bijzondere verzameling na van
schilderijen, tekeningen, brieven en gedichten. De weerslag van een immer zoekende,
creatieve geest en een bewogen leven.

Het Haagse Venduehuis der Notarissen toont een flinke selectie van de originele
tekeningen en schilderijen van Schlechter Duvall, zowel op de vier kijkdagen, van 19
t/m 22 mei, als tijdens de Tong Tong Fair, van maandag 30 mei t/m vrijdag 3 juni tussen
11.00 u en 13.00 u. Op 19 mei, om 11.00 u, wordt de tentoonstelling geopend met een
presentatie van Laurens van Krevelen, vriend van de kunstenaar en verzamelaar van
diens werk. Op 5 juni is de tentoonstelling ook te bekijken in het Venduehuis, na afloop
van de lezing die kunstkenner Frans Leidelmeijer om 11.00 u zal houden. U kunt zich
daarvoor opgeven via reserveringen@tongtongfair.nl.

Op de Tong Tong Fair 2016, van zaterdag 28 mei t/m zondag 5 juni, dagelijks geopend
van 11.00 u tot 22.00 u, zal doorlopend een audiovisuele presentatie te zien zijn van
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het oeuvre van Jan Schlechter Duvall. Op 4 juni wordt daar Laurens van Krevelen
geïnterviewd door Michiel van Kempen. In het najaar zijn de originelen weer te
bewonderen in de toonzaal van De Lachende Javaan.

Jan Schlechter-Duvall. Schilderijen, tekeningen en gedichten van een Indo-surrealist.
Onder redactie van Laurens Vancrevel en Esther Wils. ISBN: 978-90-820635-3-0.
Prijs: € 10,– , de opbrengst komt ten goede aan het project.

Jan Schlechter Duvall (1922–2009) is geboren en getogen in Nederlands-Indië.
Tijdens de oorlog was hij dwangarbeider aan de Birmaspoorlijn. Na de Japanse
capitulatie vertrok hij naar Nederland en volgde hij een kunstopleiding, waarna hij
terugkeerde naar Indonesië voor de opbouw van het tekenonderwijs.

In 1957 verliet hij zijn geboorteland en kwam als spijtoptant naar Nederland. Dat
nieuwe thuisland bleef hem vreemd: hij emigreerde in 1962 naar Amerika, om
uiteindelijk te sterven in zijn vaderland, Indonesië. Zijn surrealistische werk is
wereldwijd tentoongesteld maar raakte, behalve in kleine kring van bewonderaars,
grotendeels vergeten.
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