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VANAF 19 APRIL VOOR HET EERST IN 25 JAAR IN NEDERLAND 

‘JESSICA STOCKHOLDER; STUFF MATTERS’ IN 

CENTRAAL MUSEUM UTRECHT 
 
 
 
 
 
Dwars door de tijd en disciplines heen, selecteerde Jessica Stockholder voor de 
tentoonstelling Stuff Matters meer dan zestig werken uit de collectie van het Centraal 
Museum Utrecht. Ze brengt deze in dialoog met reusachtige en kleurrijke werken uit haar 
eigen oeuvre. Onder meer schilderijen en (mode)objecten van Maarten Baas, Gustave 
Courbet, Vincent van Gogh, Helen Price, Hella Jongerius, Gerrit Rietveld en Maison the 
Faux worden verbonden met werk van de kunstenaar. Naast bijzondere bruiklenen en 
nieuwe sculpturen, is tevens een nieuwe installatie te zien die de kunstenaar speciaal 
voor tentoonstellingsruimte De Stallen creëerde. De expositie is te zien vanaf 19 april tot 
en met 1 september in het Centraal Museum Utrecht. 
 
Bart Rutten: ‘In 1992 verwierf het Centraal Museum twee werken van de 
Amerikaans/Canadese kunstenaar Jessica Stockholder. Nu, meer dan vijfentwintig jaar 
later, verwelkomen we haar met trots in ons museum. Jessica’s werk, waar ik een groot 
liefhebber van ben, past uitstekend bij het Centraal Museum. Haar non-hiërarchische 
aanpak, waarin zoveel verschillende materialen en objecten figureren, sluit aan bij de 
brede scope van onze collectie. In de aanpak van Jessica zijn verf, touw, metaal, plastic 
manden, alles met kleur, uiterst precies gekozen en in materiële zeggingskracht even 
belangrijk. Door haar uit te nodigen om de kunstwerken uit het museum aan haar 
installatie te verbinden, laat zij de bezoeker met een frisse blik de veelzijdigheid van 
de collectie bekijken. Wereldberoemde iconen schitteren naast zelden getoonde 
stukken.’  
 
Stuff Matters 
De tentoonstelling kan worden geïnterpreteerd aan de hand van Stockholders meest 
recente serie werken, de zogenaamde ‘Assist’. Dit is een sculptuur die niet op zich zelf 
kan staan en de ondersteuning nodig heeft van een ander object (een ‘prop’) uit de 
omgeving, zoals een bureau of koelkast. De bezoeker wordt aan het begin van de 
tentoonstelling bijvoorbeeld begroet door Assist: Three squared @ halve scale (2018) 
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vastgebonden aan de stenen sculptuur Heilige Bisschop uit de vroege zestiende eeuw, 
afkomstig van de Utrechtse Dom en onderdeel van de collectie van het museum. De 
relatie tussen de Assist en het stenen beeld vestigt de aandacht, bij wijze van analogie, 
op hoe verschillende delen van de geschiedenis en het leven vaak met elkaar verweven 
zijn. Een web door anderen gemaakt, ondersteunt ons allemaal. Niemand van ons staat 
alleen. 
 
Jessica Stockholder 
De Amerikaans/Canadese kunstenaar Jessica Stockholder (1959) werd razendsnel 
beroemd door haar werk, waarin ze schilderkunst met beeldhouwkunst verbindt. Met 
kleur en abstractie creëert ze composities waarbij ze de traditionele gereedschappen van 
kunstenaars gebruikt in combinatie met allerhande gevonden objecten zoals koelkasten, 
verkeersspiegels, verlengsnoeren, lampen, multiplex, plastic containers, tapijten tot 
barkrukken. Centraal in haar werkwijze staat het idee dat alles wat we in ons dagelijks 
leven gebruiken, diverse lagen met betekenis bevatten. Dit idee resoneert met het 
stilleven, een van de thema’s dat centraal staat in de tentoonstelling. Met haar scherpe 
blik vestigt Stockholder de aandacht op hoe we objecten (of het nu alledaags of een 
museum object is) waarderen, de associaties die we met bepaalde kleuren en materialen 
hebben, maar ook hoe de tentoonstellingsruimte zelf vol van betekenis is.  
 
Kunstenaars:  
In de tentoonstelling staan de volgende makers in de schijnwerpers: Kim Adams (1951), 
Elisabeth Adriani-Hovy (187-1957), Erik Andriesse (1957 -1993), Balthasar van der Ast 
(1593-1657), Maarten Baas (1978), jhr. Anton Willem den Beer Poortugael (1864-1940), 
Han van den Berg (1952), Francois Bonvin (1817-1887), Roland Buschman (1965), 
Gustave Courbet (1819-1877), Britt Dorenbosch (1986), Jacob Gillig (1636-1701), 
Vincent van Gogh (1853-1890), Wim de Haan (1913-1967), Lieven Hendriks (1970), 
Marion Herbst (1944-1995), Dick van Hoff (1971), Hella Jongerius (1963), Klaas 
Kloosterboer (1959), Pyke Koch (1901-1991), Tetsumi Kudo (1935-1990), Bart van der 
Leck (1876-1958), Joep van Lieshout (1963), Carel Adolph Lion Cachet (1864-1945), 
Maison the Faux (2014), Studio Makkink & Bey (2002), Frank Mandersloot (b1960), 
Albert Neuhuys (1844-1914), Jan van Os (1744-1808), Helen Price, Lydia Radda (1891-
1967), Otto van Rees (1884-1957), Tejo Remy (1960), Atelier Remy & Veenhuizen 
(2000), Gerrit Rietveld (1888-1964), Aert Schouman (1710-1792), Floris Verster (1861-
1927), Marcel Wanders (b1963), Jan Wils (1891-1972), Jan Hendricksz. Van Zuylen 
(actief mid 17e-eeuw). Met gastoptredens van: Louise Lawler (1947) en Edmund de Waal 
(1964).  
 
_______________________________________________________________________ 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met pers@centraalmuseum.nl of 
telefonisch met Jacqueline Rutten, tel 030 2362385 of Whitley Pothuizen, 030 2362396.  
 
 


