Utrecht, november 2016

REMEMBERING. JHONIE VAN BOEIJEN IN NIEUW
UTRECHTS.
Tentoonstelling van 03 december tot en met 12 maart 2017 in het
Centraal Museum Utrecht.
Sinds 2014 gunt directeur Edwin Jacobs van het Centraal Museum een
veelbelovende afstudeerstudent aan de Hogeschool voor de Kunsten
in Utrecht een presentatie in het museum. Dit jaar zag hij een
belofte in de hyperrealistische schilderijen van Jhonie van
Boeijen (Nijkerk, 1992). Met veel aandacht en een fileermes in de
vorm van een penseel, tovert ze de meest simpele en huiselijke
dingen, een stopcontact, een klok, of de inhoud van de
vaatwasmachine, om tot hyperrealistische stillevens.
Jhonie van Boeijen maakt voorstellingen van momenten of objecten die voor

iedereen herkenbaar zijn vanuit het huiselijk leven van alledag.
Door de kijker te confronteren met een beeld van iets heel
vertrouwds, dat normaal gesproken amper opvalt of gezien wordt,
hoopt ze een onbekend gevoel of weggestopte herinnering op te
roepen. Bijvoorbeeld schaamte over het eigen rommelige
keukenkastje, of de gedachte aan de ooit zelf aangeschafte
waardeloze keukenmachine. De werken zijn altijd anoniem. De
onderwerpen variëren van geïsoleerde objecten tot chaotische
composities, die voornamelijk worden aangetroffen in de keuken of
de badkamer. Door het aanpassen van kleur en lichtval, en door het
vervormen van de reflecties probeert ze het realisme in haar werk
te versterken. Het doel daarvan is het creëren van een opening
naar een andere dimensie: een veilige, perfecte wereld waarin men
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kan ontsnappen aan de echte werkelijkheid door even alle gedachten
daaraan te stoppen.

Jhonie van Boeijen over de tentoonstelling:
“De werken die ik maak zijn een reflectie van de voor mij perfecte
realiteit, een veilige wereld waar ik in kan ontsnappen. Door het
aanpassen van kleur en licht contrast, maar ook door het opblazen
van reflecties binnenin het beeld, probeer ik een nieuwe dimensie
te creëren. Dit met de hoop dat ik de kijker een uitweg kan bieden
vanuit hun eigen realiteit”.
Nieuw Utrechts (NU)
Na de grondige verbouwing van het Centraal Museum zijn twee
projectruimtes op de tweede verdieping van het museum bestemd voor
tentoonstellingen van Utrechtse kunstenaars, vormgevers en modeontwerpers: Nieuw Utrechts. Na onder andere Maarten Baas, Couzijn
van Leeuwen en Jan Banning is het nu de beurt aan Jhonie van
Boeijen.
Praktische informatie
De tentoonstelling is te zien van 03 december t/m 12 maart 2017 in
Nieuw Utrechts (NU) van het Centraal Museum.
Noot voor de redactie, niet voor publicatie
U vindt beeldmateriaal en bijschriften op de perspagina,
http://www.centraalmuseum.nl/pers. Neem voor meer informatie
contact op met Lidewij van Valkenhoef(Marketing & Communicatie)
via lvalkenhoef@centraalmuseum.nl of 030.2362313.
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