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Samenstelling en tekst Mariëtte Schrader

Over Deens 
porselein in  

Den Haag, wand-
tapijten van Jenny 
Ymker en tips voor 
mooie boeken- en 

exposities.
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U i t g e l i c h t

at ben ik elf,  ant oordt de  
kunstenaar in aar ilburgse 
atelier ter ijl ij enkele meters  
lange roefstroken o ijsc uift  

iervan eeft ij ojuist de 
kleuren en dikte van de draden gecontroleerd  k il 
met mijn andta ijten binnen de bestaande ereld 
mijn eigen ereld cre ren  oor o  een bij ondere 
locatie de rol van model o  mij te nemen, kan ik die 
beter verbeelden  ierbij gaat et niet om mij, maar 
over een ersonage  e kleurenfoto die van de sc ne 

ordt gemaakt, dient later als uitgangs unt voor aar 
andta ijten  e e ebben forse afmetingen  m aar 
oorden krac t bij te etten ijst mker naar de muur  
n inderdaad, o  de andta ijten Schemering, Mijn voeten 

kunnen niet en Alice is ij steeds van ac teren eerge  
geven, aarbij aar ge ic t niet te ien is  et elfde 
geldt voor Jour de fête 2  ieraan legt ij de laatste and, 

ant et moet klaar ijn voor  msterdam, de 
kunstbeurs die in november laatsvindt  

aar er valt nog iets o  mker is steeds afgebeeld 
in een gedateerde t eede ands jurk of  jas en draagt 
vrij el altijd een ouder etse koffer of  tas  oms, oals 
bij Primavera, rollen er onderden felgekleurde bloemen 
uit  en rac tig ge ic t o  de verse sneeu  e e 
attributen, die de kunstenaar via arkt laats koo t en 

aarvan ij er inmiddels onderden be it, el en aar 
et ver aal dat ij bij de toesc ou er il o roe en 

D

PA N  A M S T E R DA M

vorm te geven  er alen vormen je identiteit en geven 
je et gevoel dat je als ersoon ertoe doet,  egt mker  

ls je de e niet meer kunt vertellen, kun je je elf  als 
mens verlie en  at eb ik van dementerende ouderen 
geleerd  reigt dit te gebeuren, dan ordt de koffer of  
tas letterlijk je ouvast  

 
enn  mker astricum,  studeert in  af  als 

beeld ou er aan de ogesc ool voor de unsten in 
am en  as jaren later gaat ij andta ijten maken  
oodged ongen erkt ij enige tijd arttime in de 

org, een eriode die aar als beeldend kunstenaar 
sterk eeft gevormd  elf  s reekt mker liever van 
gobelins, omdat ij ic  in een lange traditie voelt staan  

k gebruik een moderne versie van een eeu enoude 
tec niek om de ver alen van nu te vertellen  iervoor 

anteert de kunstenaar een uit onderlijke erk ij e  
die e graag il toelic ten  

aar eerst  oe ontstond eigenlijk et idee voor  
Schemering  at gebeurde toen ik o  een avond van 

msterdam naar ilburg terugreed,  ant oordt mker  
angs de snel eg ag ik een lek aar, oals ik 

tegen mijn man ees ei, de avond o  de grond leek 
te liggen  e e locatie as erfect om et moment 
tussen dag en nac t lic t absurdistisc  uit te beelden  

ort daarna ijn e met allerlei attributen, aaron
der een tijdlo e lic tblau e jas en ee so  om grote 
bellen te bla en, teruggekeerd  adat ik et beeld ad 
ge nsceneerd en de camera o gesteld, ebben e de 
foto gemaakt  

D E  W A N D T A P I J T E N  V A N 
K U N S T E N A A R  J E N N Y  Y M K E R

Versteend staat zij daar, midden in een vreemd landschap, geheel van de toeschouwer 
afgekeerd. De dansende zeepbellen om haar heen lijken de vrouw niet te deren. De 

verstilde scène straalt weemoed en eenzaamheid uit. Wie is deze persoon die gevangen in 
de schemering naar de einder staart en op alle wandtapijten van Jenny Ymker terugkeert?

 
e meest gesc ikte foto stuurt mker naar landers 
a estries, een everij in et est laamse ielbeke  et 

unieke familiebedrijf  staat bekend om de creaties die et 
voor vermaarde kunstenaars als amien irst, iktor  

olf  en ra son err  roduceert  aar ordt de foto  
via de com uter omge et in een eef atroon  mker  

ervolgens oek ik samen met mijn vaste meester ever 
de dikte van de draden en de kleuren uit  as als ik tevre
den ben over de roefstroken ordt et ele ta ijt er o  
een com utergestuurd eefgetou  ge even  enmer
kend is de grofkorrelige structuur  ot slot erkt mker 

et ta ijt af  in aar eigen atelier  m datgene at e il 
vertellen e tra te benadrukken, brengt ij soms andmatig 
ver jnde borduursels aan aarin onderden uren erk 
kunnen steken  et de e bijna meditatieve be ig eid 
neemt de kunstenaar stelling tegen de vluc tig eid van 
de moderne tijd  mker  lk andta ijt is een eeu ig 
moment  iet toevallig ook de titel van et nieu ste boek 
dat onlangs over aar bij itgeverij omma versc een

e alve in articuliere collecties ijn de andta ijten  
van enn  mker o genomen in onder andere de egon  

rt ollection, useum inacot ue u emburg en  
de ran ois c neider oundation for rt, att iller  

rankrijk  aatstgenoemd museum kende aar de 
ran ois c neider rijs  toe voor andta ijt Dweilen 

en toont dit o  een groe se ositie vanaf   december 
   msterdam  november  ijn 

aar ta ijten te ien in de stand van an van oof  alerie  
jennyymker.com, janvanhoofgalerie.nl, pan.nl
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Mijn voeten kunnen niet, enn  
mker,    centimeter, 

gobelin en andgeborduurd, 
 ourtes  an van oof  

alerie

Schemering, enn  mker, 
   centimeter, 

gobelin,  ourtes  
an van oof  alerie

La Primavera, enn  mker, 
   centimeter, 

gobelin,  ourtes  an 
van oof  alerie
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