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PERSBERICHT 

Utrecht, 26 november 2020 

VOORLOPIG VOLTOOID: 
JOOST DE JONGE, ANOUK 
VAN ZWIETEN, JULIUS 
STIBBE 

 

Het Centraal Museum presenteert 
vanaf zaterdag 5 december het werk 
van drie schilders in het Utrecht Lokaal. 
Joost de Jonge, Julius Stibbe en Anouk 
van Zwieten studeerden alle drie aan 
de HKU in Utrecht. Ze houden zich in 
hun werkwijze alle drie bezig met de 
vraag: wanneer is een kunstwerk af? Momenteel is al een voorproefje van hun 
werk te zien bij UtrechtDownUnder, een tentoonstelling waarin actuele kunst 
tijdelijk in de voormalige Centrale Bibliotheek wordt getoond. Voorlopig Voltooid is 
te zien vanaf 5 december t/m 14 februari 2021. 
 
Joost de Jonge (1975) heeft een fascinatie voor kijken en de relatie tussen tekst 
en beeld. Geïnspireerd door kunstenaars als Cézanne, De Kooning en Appel 
schildert De Jonge kleurrijke, abstracte werken die een sterke gemoedstoestand 
kunnen oproepen. Het werk van Anouk van Zwieten (1991) is een materiële 
reflectie van haar persoonlijke, alledaagse ervaringen. In haar werk zoekt ze de 
spanning op tussen spontaniteit en compositie en grijpt hierbij terug op schilders 
die haar voorgingen, zoals René Daniëls en Amy Sillman. Ook Julius Stibbe 
(1995) haalt inspiratie uit het alledaagse, van vreugde tot verdriet. Zijn stijl is 
intens en kleurrijk, maar altijd met een persoonlijke invulling. De referenties van 
Stibbe zijn breed: van Jean Brusselmans tot Philip Guston. 
 
De overeenkomstigheid tussen de schilders sluit aan bij het essay Provisional 
Painting van kunstcriticus Raphael Rubinstein uit 2009, waarbij de vraag 
“Wanneer is een kunstwerk af?” centraal staat. De woorden van Rubinstein laten 
de raakvlakken zien tussen de drie schilders in het Utrecht Lokaal. Speciaal voor 
deze tentoonstelling maakten de drie kunstenaars nieuw werk die zij presenteren 
in combinatie met bestaande werken. 

Voorlopig Voltooid: Joost de Jonge, Julius Stibbe en Anouk van Zwieten is te zien 
van 5 december 2020 tot en met 14 februari 2021 in Expo 10, het Utrecht 
Lokaal, en is samengesteld door Eva Burgering, conservator in opleiding. 

Minimaal vier keer per jaar laat het Centraal Museum recent werk zien van 
Utrechtse kunstenaars in de speciale ruimte waarvan de architectuur is gemaakt 

https://www.utrechtdownunder.nl/
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door Krijn de Koning. Utrecht Lokaal is de opvolger van de programmalijn die 
eerder ‘nieuw Utrecht’ of 'Utrecht kamers’ is genoemd. Het gaat hierbij om recent, 
of soms speciaal voor de expositie gemaakt werk van kunstenaars uit 
verschillende generaties. Wat hen bindt is dat ze allemaal in zekere zin Utrechts 
zijn. 

 

HR-beelden zijn hier te downloaden. Neem voor meer informatie contact op met pers@centraalmuseum.nl. 

Bezoekadres 
Agnietenstraat 1 
3512 XA Utrecht 

www.centraalmuseum.nl 

De collectie van het Centraal Museum Utrecht bestaat uit design, oude kunst, moderne- en 
hedendaagse kunst, mode en stadsgeschiedenis. Het museum heeft de grootste Rietveld-collectie 
ter wereld en een uitgebreide collectie Utrechtse caravaggisten. Moderne en hedendaagse 
kunstenaars zoals Vincent van Gogh en Marlene Dumas zijn onderdeel van de collectie, naast 
Utrechtse iconen als Pyke Koch en Joop Moesman. Ook verzamelt en presenteert het museum al 
meer dan honderd jaar mode van onder andere Viktor en Rolf, Jan Taminiau en Iris van Herpen. 
Hoogtepunten zoals het Utrechtse schip en het 17e-eeuwse poppenhuis zijn altijd aanwezig. 
Daarnaast is er in het een museum een reconstructie van het originele atelier van Dick Bruna. 

Het nijntje museum en Rietveld Schröderhuis, alsmede de stijlhuizen Erasmuslaan 9 en Robijnhof 

13, zijn onderdeel van het Centraal Museum. 

 

 

Postadres 
Postbus 2106 
3500 GC Utrecht 
 
Bezoekadres 
Agnietenstraat 3 
3512 XA Utrecht 

Museumadres 
Agnietenstraat 1 
3512 XA Utrecht  
 
Contact 
T +31 (0)30 236 2362 
centraalmuseum.nl 
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