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Het koesteren van de intense waarneming – dat is wat beeldend kunstenaar 
Jolanda van Nuenen in haar foto’s, beeldprojecties en video-installaties doet. 
Het werk van Jolanda is een bijzonder spel van vorm, perspectief en kleuren. 

Ze zoekt met haar werk naar een vorm van schoonheid waarin zijzelf en haar publiek 
kunnen schuilen en dwalen. “Misschien is het geheim van schoonheid wel dat elk wil-
lekeurig voorwerp volkomen onverwacht zijn schoonheid kan prijsgeven en moeten we 
het woord schoonheid niet meer willen gebruiken maar gewoon laten gebeuren.” 
 
“Als beeldend kunstenaar ben ik altijd op zoek naar momenten die plaatsvinden in 
de ooghoeken van het dagelijks leven. Iedereen droomt weleens weg bij een mooie 
wolkenlucht, een boom vol met bloesem of een waterrimpeling om vervolgens weer 
gegrepen te worden door de hectiek van het leven. Maar ik sta stil en beleef deze 
momenten als een traagheid. Er ontstaat een tussenwereld, een plek tussen droom en 
werkelijkheid die ik probeer te vangen met een foto- of filmcamera. Vanuit mijn eigen 
beleving speel ik met de schaal, het perspectief en het licht om op deze manier een 
sfeer van fluisteringen te creëren.”

In 2013 heeft Jolanda de JBZ-Award gewonnen:  een aanmoedigingsprijs van het 
Jeroen Bosch ziekenhuis voor beginnend beeldend talent. Kunst maakt deel uit van de 
healing environment die het ziekenhuis zijn patiënten wil bieden. De jury was destijds 
onder de indruk van het werk van Van Nuenen, dat door haar ongebruikelijke stand-
punt een droomwereld weet op te roepen met beelden die de aandacht lang vasthou-
den en een beroep doen op de verbeeldingskracht van de toeschouwer.

Jolanda van Nuenen (1969) studeerde in 2013 af als autonoom beeldend kunstenaar en 
woont en werkt in Tilburg. www.jolandavannuenen.nl 

Beeldtentoonstelling: 
Een plek tussen droom en werkelijkheid

Jolanda van Nuenen
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