
In Sprinkle never in-a-rush essence komt het werk van Jolijn van den Heuvel en Bas de 
Weerd samen in verstilling, onthaasting en de poëtische alledaagse ervaringen. In 
verschillende media zoeken beide kunstenaars naar subtiele beeldstructuren die deze 
vertraging laten zien: in fotografie, keramiek, schilderijen en video. 


!Ik zie een titel als een vat wat zich met betekenis laat vullen. De titel van deze tentoonstelling heeft zich 
naar mijn gevoel gedurende de werkperiode onder andere gevuld in de gesprekken en al werkend in dialoog 
tussen ons. Ongetwijfeld zal de betekenis daarvan ook voor ons beide net anders liggen." - Bas 

Kun je onthaasting wel actief opzoeken in het dagelijks leven, of is het iets wat je toevallig 
overvalt?


Jolijn laat zich in haar fotografische werken raken door toevalstreffers die ze met haar 
camera vastlegt. Situaties die je pas ziet als je extra aandacht besteedt aan je omgeving, 
zoals neergedwarrelde bladeren op een motorkap, drogende kleding aan de waslijn of 
dwarrelende judaspenningen. Dingen die normaal niet zo snel opvallen in onze dagelijkse 
haast. In haar getoonde foto’s en video legt ze de essentie van één bepaald moment vast 
voor de toekomst: een vluchtig moment is gevangen met de klik van een camera. De 
kracht van een kort moment is gevangen om er daarna uitgebreid op te reflecteren. 


Waar Jolijn zich laat overvallen door de onthaasting, zoekt Bas deze in zijn schilderijen 
actief op door tijd op te rekken en te vertragen. Door langere tijd aan eenzelfde schilderij te 
werken en vaak meerdere verflagen over elkaar te plaatsen, probeert hij alles indirecter te 
maken. Hij condenseert deze lange werkperiode in één schilderij en bundelt al deze tijd 
binnen de kaders van één doek. Binnen Jolijns keramieken werken is tijd ook een 
belangrijk gegeven: het lange werkproces, gekenmerkt door nauwkeurigheid en geduld, 
geeft de keramieken objecten vorm. 


Het verstillen van één bepaald moment en het vertragen van de tijd spreekt uit alle 
elementen in de expositie. Een video bestaande uit twee beelden die in loop worden 
afgespeeld; twee wapperende foto's op textiel die de choreografie van de twee ruimtes 
van Das Esszimmer verandert; de speelse wijze van presenteren die ons op scherp stelt 
om beter te kijken. 


‘In het vertragen van dingen ontstaat ruimte om stil te staan bij dingen die je anders over het hoofd ziet. 
Tijdens de werkperiode [in de Passage, voorafgaand aan de tentoonstelling] onderzochten Jolijn en ik hoe dit 
ook omgekeerd kan worden en stil te staan bij juist die dingen die zorgen dat de tijd wordt vertraagd.’ - Bas 

Voorafgaand aan de expositie werkten Bas en Jolijn ruim twee weken in september in een 
leegstaande ruimte in een winkelcentrum het stadscentrum van Bonn, als onderdeel van 
het project Passage, georganiseerd door Das Esszimmer. Hiermee wil Das Esszimmer de 
passanten confronteren met verrassende mini-exposities in het winkelcentrum. 


In deze werkperiode zochten Bas en Jolijn naar manieren om hun individuele werkwijzen te 
combineren. Beiden ervaren een zekere mate van onbepaaldheid in hun werk en lieten hun 
eigen definities daarvan samensmelten. Het resultaat is een ruimte die uitziet alsof ze deze 
in haast hebben verlaten: het pigment ligt nog in hergebruikte plastic bakjes, de gemengde 
verf op een glazen palet lijkt nog nat en de lege frisdrankflessen staan nog in de hoek. In 
dit tijdelijke atelier turned presentatie krijgen we een kijkje in het werkproces van Bas en 
Jolijn. We zien hun materialen, hun keuzes en vaak ook de chaos die ter grondslag ligt aan 
de uiteindelijke resultaten.


Een van deze resultaten die Bas en Jolijn ter plekke maakten, is een serie t-shirts onder de 
titel ‘I Went to Bonn’. Tijdens de werkperiode struinden de kunstenaars Bonn af per fiets 
en legden hun bevindingen onderweg en indrukken uit het voorbijgaan vast. Rondom dit 
materiaal ontstond een dialoog in het atelier, waarbij Bas en Jolijn zowel hun eigen als een 
gedeelde vorm zochten om dit materiaal in te verwerken. Bij de copyshop een paar deuren 
verderop lieten ze shirts drukken waarop afbeeldingen van deze materialen staan, alsook 



andere dingen die zij vonden in deze werkperiode. Hiermee viel alles op zijn plek. Na 
afloop zijn de shirts in de etalage geplaatst en kunnen ze ook online gekocht worden.


De twee omarmden de shop-atmosfeer van de plek. Er kwamen lichtelijk verwarde 
bezoekers die dachten een pop-up store in te lopen. De ruimte in de Passage is daarom 
ook geen high-brow presentatie waarbij over elke spijker is nagedacht, maar een 
democratische presentatie die een realistische glimp geeft in het artistieke proces en de 
kwetsbaarheid daarvan. 


De werken in de expositie in Das Esszimmer ademen deze kwetsbaarheid ook uit. De 
werken zijn bewust niet ingelijst of ingekaderd. Jolijns Rosa Blütenblätter bevat zelfs nog 
de snijranden na het drukken. Alle werken hangen op verschillende hoogtes aan de muur, 
sommigen staan zelfs op de grond. De expositie dwingt een nieuwe fysieke manier van 
kijken af waarbij we afstand nemen, dichterbij kijken, soms op onze tenen gaan staan en 
soms door onze knieën zakken. Sprinkle never in-a-rush essence is dan ook een 
uitnodiging om te zien en te ervaren, en niet slechts passief te kijken. Het prikkelt ons om 
eigen ervaringen en relaties aan te gaan met de werken die Bas en Jolijn tonen: ervaringen 
zonder limieten, zonder tijdsdruk en zonder oordeel. 


* Sprinkle never in-a-rush essence is een samenwerking tussen Das Esszimmer en SEA Foundation. Hun 
samenwerking startte in 2015 met een kunstenaarsuitwisseling. Beide instellingen maakten een suggestie 
voor een kunstenaar om bij de ander een project, residentie of expositie te doen. In de eerste samenwerking 
in 2016 ontving Das Esszimmer kunstenaar Stijn Peeters (NL), en ontving SEA Foundation Jens Standke 
(DE). Sprinkle never in-a-rush essence is  de tweede samenwerking, waarbij SEA Foundation Jolijn van den 
Heuvel en Bas de Weerd voordroeg aan Das Esszimmer. Wederzijds ontvangt SEA Foundation het Zweedse 
collectief Hillside Projects. 


