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JOP VISSERS VORSTENBOSCH, JONAS WIJTENBURG 
Bending of the neck 
 
Opening: 27 november, 18:00–21:00  
27 november 2014 – 17 januari 2014 
Openingstijden: donderdag tot zaterdag van 11:00 tot 18:00 of op afspraak 
 
C&H art space presenteert met trots de duotentoonstelling van Jop Vissers Vorstenbosch en Jonas WIjtenburg: 
Bending of the Neck.  
 
In deze duotentoonstelling zullen Jop en Jonas de potentie van een engagement tussen beeldende kunst en architectuur 
onderzoeken. De specifieke plaatsing van een sculptuur of schilderij volgens de bouwkundige constructie van een 
architecturaal object is iets dat we zien in de tempels en kerken uit ons cultureel verleden. Binnen een hedendaags veld 
willen Jop en Jonas dit potentieel als een op zichzelf staand onderwerp onderzoeken. De kunstenaars zullen dit niet als 
duo doen maar vanuit hun eigen medium. De tentoonstelling zal een verweven geheel van schilderijen en sculpturen zijn 
dat de zelfgecreëerde architecturale problemen en oplossingen behandelt.  
 
De schilderijen van Jop Vissers Vorstenbosch zijn het resultaat van een studie naar onderwerpen die vaak aanwezig zijn 
in het dagelijks leven maar meestal niet worden opgemerkt. Deze onderwerpen die voor hem opmerkelijk zijn geven hem 
de mogelijkheid om een verband tussen de handeling van het schilderen en het onderwerp zelf te creëren. Er zit geen 
twijfel in zijn penseelstreken: al zijn werk is gebaseerd op een serie van vastberaden handelingen die het beeld in de 
gedachten van de kunstenaar onthult en deze op het doek plaatst als definitief kunstwerk. De kunstenaar houdt zich ook 
bezig met de functie van het schilderij binnen de architecturale ruimte en de dialoog die daartussen plaats vindt vanwege 
het noodzakelijke verband dat gegenereerd wordt. Hij presenteert het doek dus als een soort installatie die de ruimte 
uitdaagd, waardoor hij een nieuw perspectief geeft op waar het schilderij hoort en wat de functie ervan is.  
 
Jonas Wijtenburg begint zijn sculpturen vanuit het perspectief van functie, maar gedurende het werkproces laat hij dit 
geleidelijk los. Welk proces en welke uitwerking van een object zijn relevant voor een kunstenaar die de functie van een 
object wil bespreken? Dit is de hoofdvraag voor Wijtenburg. Het gebaar van de conceptueel ontwerper vloeit over in het 
gebaar van de autonome kunstenaar, waardoor toegepaste kunst gecombineerd wordt met autonome kunst. Materialiteit 
is het hoofdonderwerp, maar dient gelijktijdig een immaterieel, communicatief gebaar.  
Omdat zijn installaties uit functionaliteit ontstaan zijn de werken van Jonas Wijtenburg vaak site-specific. De materialen 
die hij gebruikt zijn meestal restanten van eerdere installaties of van ideeën die niet volledig zijn uitgewerkt, waardoor 
elk werk een geschiedenis heeft. Door de verschillende onderdelen van de installatie steeds opnieuw te ordenen gaan ze 
een intuïtieve relatie aan in plaats van een praktische.  
 
Jop Vissers Vorstenbosch studeerde aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Hierna heeft hij deelgenomen aan 
verschillende solo- en groepstentoonstellingen, zowel in Nederland als in het buitenland. Hij is lid en oprichter van 
verschillende kunstenaarscollectieven.  
Jonas Wijtenburg studeerde ook aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht. Tijdens zijn studie deed hij een residency 
aan het Kathmandu Contemporary Arts Center in Nepal. Hij werkt onder andere voor Dordtyart.  
Jop en Jonas delen een atelier in Utrecht en hebben voor verschillende projecten samengewerkt.  
 
 
Reyn van der Lugt zal de tentoonstelling introduceren en een gesprek aan gaan met de kunstenaars.   
Zaterdag 29 november van 15:00 tot 17:00. 
Van der Lugt is de voormalig directeur van het Groninger Museum en voormalig cultureel attaché voor de 
Nederlandse regering in de VS. Hij verzamelt kunst en fotografie en is een curator en schrijver. Voor zijn activiteiten 
in de kunstwereld ontving hij in 1987 de Laurenspenning.  
 
 
For more info, please contact: Alba Folgado. Tel. 020 - 7530964 E-mail: info@ch-artspace.com 


