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PERSBERICHT

Jantien Jongsma
Goed wonen

Opening:  9 september, van 17:00 tot 19:00 uur.
De tentoonstelling is te zien van 2 september tot en met 7 oktober, 2017 

Vanuit de grote ramen van het atelier zie je het groen van de grasvelden en bomen van 
de parkachtige omgeving van Slotervaart. Het geeft je het gevoel dat je je in de vrije 
natuur bevindt. Deze omgeving uit de periode van De Wederopbouw vormt de basis 
voor de tentoonstelling ‘Goed wonen’.

Een ruimtelijk, functioneel interieur met toegang tot natuur in evenwicht tussen werken 
en vrije tijd voor een beter leven voor iedereen. Dit optimistische gedachtegoed is het 
vertrekpunt voor een serie nieuwe werken. Het nieuwe woon/werkhuis is in deze stijl 
opgezet met ruimte voor werk, natuur en leven.

De werken van Jantien Jongsma op papier en doek zijn losjes gebaseerd op eigen 
ervaringen en hebben elementen uit de omgeving zoals auto’s, planten en beesten. 
De vloer ligt bezaait met collages in verschillende stadia net als de doeken aan de 
wand. Het geheel ziet eruit als één geweldig kunstwerk. De werken ontstaan door te 
spelen met papieren knipsels, verschillende kleuren verf en verschillende technieken. 
De beeldtaal is uitnodigend; de kijker wordt verrast door de details in de geschilderde 
vlakken. De kunstwerken krijgen hierdoor een prachtige gelaagdheid in compositie en 
kleur.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Christiaan van Doesburg: 020-7530964 of info@ch-gallery.com. 
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For more information, please contact Christiaan van Doesburg: info@ch-gallery.com or 020-7530964.

PRESS RELEASE

Jantien Jongsma
Goed wonen (Good living)

Opening:  9 September, from 17:00 till 19:00 hour.
The exposition will be on display from September 2nd till October 7th, 2017

From inside the studio you can see through the large windows the green of the lawns 
and trees of the park-like surroundings of Slotervaart. It gives you the impression that 
you are in a rural area. This area was constructed during  the ‘reconstruction period’ 
which forms the basis for the ‘Good wonen’ exhibition.

A spacious, functional interior with access to nature all around. A balance between 
work and leisure and a better life for all. This optimistic mindset is the point of depar-
ture for the new serie of works. Her new living / studio house has been designed in this 
optimistic style with spaces for work, nature and living.

The works by Jantien Jongsma on paper and canvas are loosely based on her their 
own experiences and include elements from the surroundings such as cars, plants 
and animals. The floor of the studio is littered with collages in different stages as are 
the canvasses on the wall. The whole looks like one amazing piece of art. The works 
are created by playing with paper clippings, colours of paint and different techniques. 
The visual language is inviting; The viewer is surprised by the amount of details in the 
painted shapes. This gives the artworks a beautiful layering, composition and depth in 
colour.


