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archief Sjarel Ex en Els Hoek
Verder zoeken in RKDcollections
Collectie-/archiefvormer Ex, Sjarel
Collectie-/archiefvormer Hoek, Els
Soort materiaal correspondentiedrager
Soort materiaal brief
Soort materiaal foto
Soort materiaal inventaris
Soort materiaal knipsel
Soort materiaal kopie
Verantwoordelijke afdeling Archivalia & Excerpten
Trefwoord periode 20ste eeuw, eerste helft
Trefwoord periode 20ste eeuw, tweede helft
Trefwoord kunstenaar Zwart, Piet
Taal Nederlands [TA]
Collectiebeschrijving
Archiefnummer
NL-HaRKD.0612
Collectie-/archiefvormer
Ex, Sjarel
Hoek, Els
Toelichting collectie-/archiefvormer
Sjarel Ex en Els Hoek hebben halverwege de 1980s, daartoe in staat gesteld door een beurs van de Nederlandse Organisatie voor
Zuiver-Wetenschappelijk Onderzoek ZWO (voor de duur van 1 jaar en 0,7 fte), in het Wassenaarse huis van typograaf Piet Zwart (18851977) het aldaar aanwezige archief dat door Zwart zelf was gevormd, gelezen, ontcijferd, gestructureerd, gedocumenteerd in fotokopie
en d.m.v. foto's, en vervolgonderzoek gedaan. Kort na deze documentatie is het archief Zwart verspreid geraakt over musea en bij
particulieren.
Datum/periode
1926-1990’s
Inhoudelijke beschrijving
De 'Documentatiecollectie Piet Zwart' valt in twee duidelijke delen uiteen; archief dat door Piet Zwart zelf is gevormd, en archief van en
over Zwart dat bij instellingen en particulieren is aangetroffen. Het archief bevat veel kopieën en transcripties van correspondentie uit
de periode 1926-1942, met onder anderen Lissitsky, Willem Sandberg, Kurt Schwitters. Bovendien zijn de transcripties van de
correspondentie tussen Piet Zwart en zijn vrouw Nel Zwart aanwezig. Daarnaast behelst de documentatie van Ex en Hoek ook een
inventarisatie van archiefmateriaal van en over Piet Zwart bij Nederlandse kunstinstellingen zoals het Haags Gemeentemuseum, het
Nederlands Documentatiecentrum voor de Bouwkunst (vanaf 1988 opgegaan in het NAi) en het Gemeentearchief Rotterdam
Trefwoord periode
20ste eeuw, eerste helft, 20ste eeuw, tweede helft
Trefwoord kunstenaar
Zwart, Piet
Taal
Nederlands [TA]
Ordening
Het eerste deel van het archief is door Piet Zwart gevormd, het tweede deel betreft verblijfplaatsen van andere archieven van en over
Piet Zwart.
Omvang in meters
0.7
Soort materiaal
correspondentiedrager, brief, foto, inventaris, knipsel, kopie
Soort toegang
inventaris
Toelichting toegang
De inventaris vermeldt instellingen en een particulier waar archiefmateriaal van Piet Zwart zou zijn ondergebracht, waaronder het
Stedelijk Museum Amsterdam, Museum Boijmans van Beuningen en de antiquair Arthur Cohen (New York).
Link toegang
http://www.rkd.nl/explore/archives/details/NL-HaRKD-0612
Voorwaarden raadpleging
Volledig openbaar
Voorwaarden gebruik repro
De heer Ex heeft als voorwaarde opgenomen dat in geval van publicatie, in enigerlei vorm, van gegevens geput uit de aantekeningen
van Ex en Hoek, de raadpleger gehouden is in zijn publicatie duidelijk te vermelden dat hij gebruik heeft gemaakt van de vele gegevens,
bijeengebracht, ontsloten en gestructureerd door Sjarel Ex en Els Hoek.
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