Openingstijden museum en tempel
juni – september
zaterdag en zondag van . tot . uur
Bezoekadres
Prinsentuin 1B, Leeuwarden
Toegangsprijzen
Volwassenen: € 2,00
Kinderen 7 t/m 16 jaar: € 1,00
Kinderen t/m 6 jaar: gratis
Groepen v.a. 10 pers. op afspraak

In 1919 sterft Pier Pander aan de gevolgen van
tuberculose. Na zijn dood laat hij zijn ateliercollectie na aan de gemeente Leeuwarden.
In 1924 wordt zijn levenswerk, een beeldengroep
van vijf grote marmeren beelden in een tempel,
geopend in de Prinsentuin. Het staat symbool voor
Panders persoonlijke visie op kunst. In 1954 wordt,
ook in de Prinsentuin, het Pier Pander Museum
gerealiseerd. Het eerste museum in Nederland
dat aan één kunstenaar gewijd is.
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Informatie
Historisch Centrum Leeuwarden.
Tel. 058-2332350
Mail: historischcentrum@leeuwarden.nl
w w w. p i e r pa n d e r . n l

l e e u wa r d e n
prinsentuin
juni – september
z at e r da g - e n z o n da g m i d da g

V ERN IEUW D
In 2019 was het 100 jaar geleden dat de Friese
beeldhouwer Pier Pander op 55-jarige leeftijd
in Rome stierf.Ter gelegenheid daarvan is
het Pier Pander Museum in dat jaar geheel
opnieuw ingericht.
u i t h e t g a s t e n bo e k :

Pier Pander wordt op 20 juni 1864 op het scheepje
van zijn ouders in Drachten geboren. Al op jonge
leeftijd blijkt hij talent te hebben voor boetseren
en het maken van houtsnijwerkjes. Met de hulp van
weldoeners kan Pier naar school in Amsterdam
en later verder studeren aan de kunstacademie in
Parijs. Op 21-jarige leeftijd wint hij de prestigieuze
Prix de Rome voor de beeldhouwkunst.

Serene beelden
in een schitterend gebouw,
een zeer liefdevolle
tentoonstelling

Pier Pander
d r ac h t e n 1864 – ro me 1919

Pier Pander, zoon van een Friese schipper, groeide uit
tot een van de beroemdste Nederlandse kunstenaars
van zijn tijd. In 1910 noemt de Nieuwe Rotterdamsche
Courant (NRC) Pander ‘Neerlands meest beroemden
beeldhouwer’. Hij leeft en werkt het grootste deel van
zijn leven in Rome, maar komt zomers naar Nederland
om zijn familie en vrienden te bezoeken en opdrachten
uit te werken. Men spreekt liefkozend van ‘onze Pier
in Rome’.

konink l ij k h u is
Een ernstige ziekte maakt hem aan het begin van
zijn carrière invalide. Ondanks zijn ziekte wordt
hij een succesvol beeldhouwer. Pander krijgt veel
opdrachten voor het maken van portretten,
onder meer van leden van het koninklijk huis.
Het portret van koningin Wilhelmina op de
gulden is van zijn hand.

