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Uiteindelijk bedenk ik niet het hele schilderij, ik vind haar echter kant-en-klaar in de werkelijkheid – maar moet het 
daar nog uithalen. 

In the end, I do not think up the entire painting – I find it ready-made in reality, all I have to do is take it out.

Vincent van Gogh
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Regen van confetti/Rain of confetti  - 0 x 0 cm; gobelin en handgeborduurd/ Gobelin, embroidered by hand - 07
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Memorie/Memory -  x  cm; handgeborduurd op doek/embroidered by hand - 0Ik zou niet weten wie er jarig is/I’ve got no idea who’s birthday it is -  x 0 cm - Boterham met jam/Sandwich with marmelade -  x  cm; 
handgeborduurd op doek/embroidered by hand - 0



 

Dat behang/This wallpaper - 70 x 00 cm; gobelin - 0



0 

Paardrijden/On horseback -  x  cm; gobelin - 0



 

Over troost, hoop en wonder

Een vrouw in petrol-grijze wollen jurk staat in een ijzig 
landschap. In de achtergrond zie je het kantwerk van kale 
winterbomen met rijp op de takken. Een vleugje koelblauw 
doorbreekt de verder witte lucht. Tot daar roept het wand-
kleed Blanket of flowers (0) van Jenny Ymker (Castricum, 
) associaties op met de Duits Romantische landschappen 
van een kunstenaar als Casper David Friedrich. Maar in de 
voorgrond gebeurt iets totaal anders, iets wat eerder de sfeer 
van de Engelse Pre-Raphaelieten ademt: De vrouw plant fel-
gekleurde bloemen op hoge stelen in de sneeuw. Of plukt ze 
die nu juist? Haar hand – duidelijk rood verkleumd van de 
kou – omvat de steel met eenzelfde liefdevolle aandacht als 
de engel op de Annunciatie van Simone Martini uit  de 
witte lelie. Ook dit wandkleed is een hoopvol, en daarmee 
troostend, werk, zonder dat je precies weet wat er gebeurt. 

Ymker laat haar gobelins maken bij een familiebedrijf in 
Wielsbeke in België, dat klein is, maar fameus door de tapij-
ten die ze maken voor kunstenaars als Grayson Perry, Craigie 
Horsfield, Viktor & Rolf en Damien Hirst. De foto’s die ten 
grondslag liggen aan de tapijten maakt ze zelf. In navolging 
van Cindy Sherman, Jeff Wall en Gregory Crewdson ensce-
neert ze een situatie om die foto’s te maken, creëert ze een 
eigen wereld. Daarvoor zoekt ze locaties, verzamelt ze kle-
ding en attributen. Zelf speelt ze steeds de hoofdrol. Dat hele 
traject van idee, via locatie, ensceneren, poseren, fotograferen 
en laten weven, vervolmaakt ze met borduursels die ze op de 
gobelins aanbrengt. In de recentste werken steken zo soms 
honderden uren handwerk. Daarmee maakt ze als kunstenaar 
een statement tegen de ratrace van alledag: Tegenover die 
vluchtigheid stelt ze aandacht, betrokkenheid en tijd, heel 
veel tijd. 

Al vanaf haar vroegste werk – Jenny Ymker studeerde eerst 
keramiek en later beeldhouwen aan de Academie in Kam-
pen – is de mens alleen in haar werk: Als porseleinen pop 
wachtend in een doos, klaar om mee te spelen, maar door 
wat of wie? Als jonge vrouw in een zomerjurkje en op blote 
voeten in een besneeuwd Zweeds landschap. Of opgeslo-
ten als bloemenplukster in een glazen kistje, terwijl ze een 
bloem plukt die opvallende gelijkenis vertoond met de ge-
borduurde bloemen op haar jurk. Na deze beelden kwamen 
in 0 de zogenaamde borduurschilderijen: kleine doekjes 
waarop Ymker een tekening aanbracht die ze vervolgens met 
verschillende kleuren garen borduurde. 

In het begin doen de situaties denken aan de eenzame vrou-
wen op de schilderijen van de Amerikaanse Edward Hopper: 
uienschillend of wachtend aan een tafeltje. In al deze wer-
ken, net als in de gobelins die ze sinds 0 maakt, speelt 
vervreemding een grote rol en lijken de mensen alleen en 
verloren in tijd en ruimte. ‘Soms moet er worden versneld, 
maar veel vaker nog eindeloos worden vertraagd om het 
vreemde en zelden regelmatig kloppende ritme van het le-
ven te kunnen vangen. Scheppen betekent de spot drijven 
met het monotone tikken van de klok…’, schreef filosofe en 
kunstbeschouwer Joke Hermsen over het creatieve proces van 
schrijvers en kunstenaars.   En inderdaad de verstilde scènes 
die Jenny Ymker ons voorspiegelt lijken zich, door kleding 
en attributen en door de keuze van de locatie, af te spelen 
in een parallel universum waar tijd een andere rol speelt. De 
meisjes in de werken zijn vaak te jong volwassen, de oudere 
vrouwen gedragen zich als kinderen. In die zin kun je haar 
werk beschouwen als een gevecht met de vergankelijkheid, 
met het onmogelijke besef van onze eigen sterfelijkheid. 

En steeds is er die hoofdpersoon die haar gezicht afwendt 
van de kijker, waardoor haar gezicht in de schaduw valt en 
onherkenbaar blijft. De hoofdpersoon is onidentificeerbaar, 
zoals de engel in Albrecht Dürer’s wereldberoemde gravure 

About comfort, hope and miracle

A woman in a petrol grey dress stands in a frosty land-
scape. In the background you see the lacework of bare 
winter trees, their branches white with frost. A touch of 
cool blue breaches the otherwise white sky. Up to this 
point, the tapestry Blanket of Flowers (0) by Jenny 
Ymker (Zevenhuizen, ) evokes associations with the 
German Romantic landscapes by an artist like Casper Da-
vid Friedrich. But in the foreground, something comple-
tely different is going on – something that breathes the 
atmosphere of the English pre-Raphaelites: the woman is 
planting bright-coloured, long-stemmed flowers into the 
snow. Or is she picking them? Her hand – clearly turned 
red with cold – clasps the stem with the same loving at-
tention shown by the angel in Simone Martini’s Annun-
ciation from  clasping the white lily. This tapestry, 
too, is a hopeful and therefore comforting work, even 
though you can’t tell exactly what is happening.  

Ymker has her gobelins manufactured by a family busi-
ness in Wielsbeke in Belgium, which is small but famous 
for the tapestries they make for artists including Gray-
son Perry, Craigie Horsfield, Viktor & Rolf and Damien 
Hirst. The photos on which the tapestries are based she 
made herself. Like Cindy Sherman,Jeff Wall and Gregory 
Crewdson, she stages a situation to make these photos, 
creating her own world. For this, she seeks out locations 
and collects clothes and props. She always plays the lea-
ding role herself. The entire trajectory from idea via lo-
cation, staging, posing, taking photographs to having the 
tapestries woven, is perfected with embroidery applied 
to the gobelins. Hundreds of hours of work go into her 
recent works this way: a statement by the artist against 
the rat race of everyday life. She counters volatility with 
attention, commitment and time, lots of time. 

From her earliest work – Jenny Ymker first studied ce-
ramics and later sculpture at the Academy in Kampen – 
man is alone in her work: as a porcelain doll waiting in 
a box, ready to be played with, but by what or whom? 
As a young woman in a summer dress and barefoot in a 
snowy Swedish landscape. Or locked in a glass cage as a 
flower picker, picking a flower that shows a striking re-
semblance to the embroidered flowers on her dress. After 
these images, in 0 the so-called embroidery paintings 
followed: small canvases to which Ymker applied a dra-
wing which she subsequently embroidered in various 
colours of yarn. 

At first sight, these situations are reminiscent of the lo-
nely women in the works of American painter Edward 
Hopper: peeling onions or waiting at a small table. In 
all these works, as in the gobelins she has created since 
0, alienation plays an important role, with people 
seemingly alone and lost in space and time. ‘Sometimes 
acceleration is needed, but much more often endless 
deceleration, in order to capture the strange and rarely 
regular beating rhythm of life. Creating means mocking 
the monotonous ticking of the clock…’, wrote philo-
sopher and art critic Joke Hermsen about the creative 
process of writers and artists.i And indeed, the tranquil 
scenes Ymker presents us, through clothing and props 
and in their choice of location seem to take place in a 
parallel universe where times plays a different role. The 
girls in her works are often precocious, the elderly wo-
men behave like children. In that sense you can consider 
her work a struggle with transience, with the impossible 
awareness of our own mortality.

And every time there is this protagonist facing away 
from the viewer, her face hidden in the shadow and un-
recognizable as a result. The protagonist is unidentifiable, 
like the angel in Albrecht Dürer’s world famous engra-
ving Melancolia I from . It is always Ymker herself, 
but at the same time it is also the notable absentee: the 
mother she has missed since adolescence, the elderly 

Rebecca Nelemans



 

people suffering from dementia she worked with for 
years as a creative therapist, the girl she was, the woman 
she is. As an artist, she has the courage to remain so close 
to her own story that the story captured in images be-
comes ambiguous and universal. In a work such as The 
Weaver (0), for instance, we recognize the moment 
when someone loses control, when the fabric literally 
slips through her hands. It is an image that contradicts 
the optimistic image of the makeable human being in 
our neoliberal society. In Mopping (0) we see the des-
pondency, the hopelessness of our actions, a feeling we 
all have every once in a while. 

Thus, in the end it is ourselves we see in Ymker’s gobe-
lins: with all our powerlessness, our pain of existence, all 
our desires and all our hope. As if Jenny wants to assure 
us of what the mother in the movie Little children tells 
her perverted son: ‘You are a miracle. We are all miracles. 
Do you know why? Because as human beings we do 
our things from day to day and all the time we know, all 
of us know, that the things we love, the people we love 
can be taken from us at any given moment. We live with 
that knowledge and still we carry on. Animals don’t do 
that.’ii For however pointless it all may seem sometimes, 
a few branches in Mopping are already sticking out of 
the water. And the woman standing alone in a party 
room in one of her most recent gobelins is surrounded 
almost soothingly by a shower of confetti, like the divine 
light in Piero della Francesca’s Vision of Constantine (-

), coming from above. 

i Joke Hermsen in: Melancholie van de onrust, Stichting maand van de filo-
sofie, 07. 
 Little Children  is an American drama film from 00 directed by Todd 
Field. It was based on the novel with the same title by Tom Perrotta.

Dweilen/Mopping - 77 x 7 cm; gobelin en handgeborduurd/gobelin, embroidered by hand - 0

Melancolia I uit . Ymker is het steeds zelf, maar het is te-
gelijkertijd ook de grote afwezige: de moeder die ze sinds 
haar pubertijd mist, de dementerende ouderen met wie ze 
jaren als activiteitenbegeleidster heeft gewerkt, het meisje dat 
ze was, de vrouw die ze is. Ze heeft de moed om als kunste-
naar zo dicht bij haar eigen verhaal te blijven, dat het verhaal 
dat ze in beelden vangt meerduidig en universeel wordt. In 
een werk als De Weefster (0) bijvoorbeeld herkennen we 
het moment dat iemand de controle verliest, het weefsel let-
terlijk door de handen glipt. Het is een beeld dat haaks staat 
op dat van het optimistische beeld van de maakbare mens in 
onze neoliberalistische maatschappij. In Dweilen (0) zien 
we de moedeloosheid, het hopeloze van ons handelen, een 
gevoel dat we allemaal wel eens hebben. 

Zo zien wij uiteindelijk vooral onszelf in de gobelins van 
Ymker; met al ons onvermogen, alle zijnspijn, al onze ver-
langens en al onze hoop. Alsof Jenny ons op het hart wil 
drukken wat de moeder in de film Little children haar per-
verse zoon vertelt: “Je bent een wonder. We zijn allemaal 
wonderen. Weet je waarom? Omdat we als mensen iedere 
dag onze dingen doen en al die tijd weten we, wij allemaal, 
dat de dingen waar we van houden, de mensen van wie we 
houden ons op ieder willekeurig moment kunnen worden 
afgenomen. We leven met die wetenschap en toch gaan we 
gewoon door. Dieren doen dat niet.”  Hoe zinloos het al-
lemaal soms lijkt, een paar takjes steken in Dweilen toch al 
dapper boven het water uit. En de vrouw die in één van haar 
laatste gobelins alleen in een feestzaal staat, wordt haast zal-
vend omgeven door een regen van confetti, die - als het god-
delijke licht in Piero della Francesca’s Visioen van Constantijn 
(-) - van boven komt. 

 Joke Hermsen in: Melancholie van de onrust, Stichting maand van de filosofie, 07.
 Little Children is een Amerikaanse dramafilm uit 00 onder regie van Todd Field. 
De film is gebaseerd op de gelijknamige roman uit 00 van Tom Perrotta.
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Waden/Wading -  x  cm; gobelin en handgeborduurd/gobelin, embroidered by hand - 0 De regen drogen/Drying up the rain - 7 x , cm; gobelin en handgeborduurd/gobelin, embroidered by hand - 0



 

Mistig/Foggy -  x  cm; gobelin en handgeborduurd/gobelin, embroidered by hand - 0



0 

Winterreise -  x  cm; gobelin - 0



 

Regels uit mijn hoofd/Lines known by heart - 0 x 0 cm; gobelin - 0



 

Verhuisd naar twee kasten/Moved to two cabinets - , x 7 cm; 
gobelin en handgeborduurd/gobelin, embroidered by hand - 0
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Molentjes/Pinwheels -  x 7 cm; gobelin en handgeborduurd/gobelin, embroidered by hand - 0



 

drs. Hélène J. Bremer

Spiegel van de beschaving 

Kastelen opfleuren. Geluid dempen. Tocht weren. Mytholo-
gische en historische verhalen verbeelden. Statussymbool. 
Zomaar een paar gedachten die bij me opkomen als ik aan 
historische wandtapijten denk. Het is nogal wat om je als 
kunstenaar bij dergelijke termen thuis te voelen en je bij de 
eeuwenoude traditie van het weven en maken van wandta-
pijten aan te sluiten, zeker als je bedenkt dat veel voorstellin-
gen in de geschiedenis werden gemaakt naar ontwerp van de 
grote meesters uit de schilderkunst. Maar Jenny Ymker heeft 
zich daar niet door laten weerhouden en heeft de belangrijk-
ste functie van het wandtapijt, namelijk die van het vertellen 
van verhalen, mee de ste eeuw ingenomen. 

De verhalen op de wandtapijten van Jenny Ymker zijn ac-
tueel. Verbonden aan tijd en plaats. In de e en e eeuw 
waren wandtapijten onderdeel van een reizend huishouden. 
Vorsten en rijke adel reisde van het ene Middeleeuwse kasteel 
naar het andere of zetten hun tenten op bij een veldslag. De 
wandtapijten werden gebruikt als bescherming tegen de kou 
van de kille kasteelmuren of om de wind tegen te houden, 
maar ze waren toch vooral onderdeel van de huisraad als 
luxe prestige object, net als juwelen en gouden voorwerpen. 
Er werd mee gepronkt. De voorstellingen waren geïnspireerd 
op uiteenlopende bronnen: van antieke geschiedenis, ridder-
romans en veldslagen tot scenes uit het dagelijks leven van 
zowel de adel alsook van boeren. Maar ook Bijbelse en mo-
raliserende onderwerpen kwamen voor. Deze voorstellingen 
geven een beeld van de tijd, en door de grote maten van de 
wandtapijten konden binnen deze voorstellingen veel details 
worden opgenomen, vandaar dat wandtapijten ook wel de 
‘spiegel van de beschaving’ worden genoemd. Een feest om 
te bekijken, toen en nu nog steeds. 

Mirror of civilisation

Brightening up castles. Muffling sound. Keeping draught 
out. Depicting mythological and historical tales. Status 
symbol. Just a few thoughts that come up when I think 
of historic tapestries. It is quite a thing to feel at home 
with such notions as an artist and continue the centu-
ries-old tradition of weaving and making tapestries, all 
the more when you realize that many representations in 
history were made after the design of the old masters of 
painting. But this has not prevented Jenny Ymker from 
taking the main function of tapestries, storytelling, into 
the st century.

The stories on Jenny Ymker’s tapestries are topical, con-
nected to time and place. In the th and th centuries 
tapestries were part of a travelling household. Monarchs 
and wealthy noblemen travelled from one medieval cas-
tle to the next or put up their tents during a battle. The 
tapestries were used as a protection against the cold of 
the damp castle walls or to stop the wind, but above all 
they were household goods, luxurious items of prestige 
like jewels and golden objects. They were used to show 
off. The images were based on various sources: from 
ancient history, chivalric romances and battles to scenes 
form daily life of both nobility and peasants. But Biblical 
and moralizing subjects were depicted as well. These im-
ages give insight into the times, and thanks to the large 
surface area of tapestries, many details could be included 
on them; for this reason, tapestries are also called ‘mir-
rors of civilization’: a feast for the eyes, now as then. An 
example.

An example. On the th-century tapestry in Ammersoy-
en castle, described as a ‘Landscape verdure with hunting 
and rural scenes’ the central image features a hilly forest 
landscape in which a hunting scene and the harvest are 

Een voorbeeld. Op het e eeuwse wandtapijt op kasteel Am-
mersoyen, omschreven als ‘Landschapsverdure met jacht en 
landelijke taferelen’ is de centrale voorstelling gevuld met 
een heuvelachtig boslandschap waarin een jachttafereel en 
de oogst is afgebeeld. Maar er is nog zo veel meer te zien. 
Er zijn verschillende groepjes mensen bezig met allerhande 
activiteiten. En rondom de hoofdvoorstelling is een rand met 
diverse objecten als vazen met bloemen, zuilen met sfinxen 
erop, mythologische figuren en spelende kinderen te zien. 
Deze strook met figuren is op diens beurt ook weer aan de 
randen met een smalle band gedecoreerd. Hierop zijn gesti-
leerde bloemen en klaverblaadjes afgebeeld. Het is de moeite 
van het bekijken en interpreteren waard. 1 

In de Renaissance kregen de wandtapijten een hogere artis-
tieke waardering. Vanaf het moment dat de beroemde schil-
der Raphael ontwerpen ging maken en later ook Peter Paul 
Rubens de zogenaamde kartons voor de wandtapijten van de 
rich and famous van hun tijd ging ontwerpen, werd het bezit-
ten van wandtapijten nog prestigieuzer. Grote centra voor 
tapijtweverij ontstonden in heel Europa, waarbij er eentje in 
het bijzonder genoemd moet worden, die van de gobelins in 
Parijs. In Nederland komen de termen gobelin en wandtapijt 
naast elkaar voor, maar eigenlijk worden alleen de wandta-
pijten die in de door Lodewijk xv opgerichte Manufacture des 
Gobelins zijn geweven gobelin genoemd. Jenny noemt haar 
werken eveneens gobelins om te benadrukken dat zij werkt 
in de traditie van een eeuwenoud ambacht. 

In de achttiende eeuw werd de interesse voor wandtapijten 
minder door de komst van het veel goedkopere papieren be-
hang en het duurde uiteindelijk tot het begin van de twintig-
ste eeuw voor er weer grotere belangstelling ontstond voor 
de techniek en het ambacht van het wandtapijt. Dat ambacht 
van het weven is door de eeuwen heen niet veel veranderd. 
Het eenvoudige weefraam heeft al vroeg in de geschiede-
nis plaatsgemaakt voor het weefgetouw. Hierop werden de 

pictured. But there is so much more to be seen. Several 
groups of people are caught up in various activities. The 
main image is surrounded by a margin with various ob-
jects including vases with flowers, columns with sphinx-
es on them, mythological figures and children playing. 
In turn, this strip with figures is decorated by a narrow 
band on the edges, featuring stylized flowers and clover 
leaves. It is worth observing and interpreting.1 

During the Renaissance, tapestries received a higher 
artistic value. From the moment the famous painter 
Raphael started making designs and, later, Peter Paul Ru-
bens designed the so-called cartoons for the tapestries 
for the rich and famous of their times, owning a tapestry 
became even more prestigious. All over Europe, large 
centres for tapestry weaving emerged, with one deserv-
ing of particular mention: that of the Gobelins in Paris. 
In The Netherlands the terms Gobelin and tapestry are 
interchangeable, but in fact the only tapestries deserv-
ing of the name are the ones woven in the Manufacture 
des Gobelins, founded by Louis XV. Jenny uses the term 
Gobelin for her work to emphasize that she works in the 
tradition of this ancient craft. 

Wandtapijt/Tapestry, kasteel Ammersoyen



0 

spandraden, de schering, vastgezet. Deze werden vervolgens 
omhoog of omlaag te bewogen om ruimte te geven voor de 
inslag, de dwarsdraden. De schering is vrijwel altijd van een 
stevig materiaal als wol, de inslag kan ook zijn van wol, maar 
ook van katoen,  linnen of bijvoorbeeld zijde. Mechanisatie 
heeft het weven een heel andere dimensie gegeven, maar 
gelukkig is er nog altijd plaats voor weverijen die op am-
bachtelijke wijze deze techniek levend houden.2  Het werk De 
Weefster dat Jenny maakte in 0 brengt het ambacht en de 
kunst welhaast metaforisch samen. 

Moderne kunstenaars zoals Salvador Dali en Pablo Picasso 
herontdekten aan het begin van de twintigste eeuw de mo-
gelijkheden die wandtapijten boden voor hun creativiteit. Zij 
ontdekten – net als Jenny - het geheim van een goed wand-
tapijt. De combinatie van een intens verhaal, een creatief ont-
werp dat goed wordt doordacht en uitgewerkt en een per-
fecte uitvoering door iemand die het ambacht van het weven 
tot in de puntjes beheerst. 

In the th century the interest in tapestries decreased 
due to the emergence of the much cheaper wallpaper, 
and it was not until the early twentieth century that in-
terest for the technique and craftsmanship of tapestries 
made a comeback. The craft of weaving has not changed 
much over the ages. Early in history, the simple weav-
ing frame made way for the loom on which the warp 
threads could be fixed and subsequently moved up and 
down to create space for the weft, or filling yarn. The 
warp is nearly always made of strong material such as 
wool, the weft may be of wool, but also of linen or, for 
instance, silk. Mechanization has given weaving a totally 
different dimension, but fortunately there is still room 
for weavers that keep this technique alive using tradi-
tional methods.2  The work The Weaver, made by Jenny in 
0 combines craftsmanship and art in an almost meta-
phorical way. 

In the beginning of the twentieth century, modern artists 
such as Salvador Dali and Pablo Picasso rediscovered the 
possibilities tapestries offered to nourish their creativity. 
They discovered – just like Jenny – the secret of a good 
tapestry. The combination of an intense story, a creative. 
well- thought out and elaborate design and a perfect ex-
ecution by someone who has mastered the craft of weav-
ing to perfection.

De Weefster/The Weaver - 0 x 7 cm; gobelin - 0

Suggesties om verder te lezen over de geschiedenis van wandtapijten:

F.P. Thomson, Tapestry, Mirror of History, Londen 0

E. Hartkamp-Jonxis, H. Smit, European tapestries in the Rijksmuseum, 
Amsterdam 00

1Met dank aan Hillie Smit, Corpus Wandtapijten in Nederland, voor het inzien van de 
beschrijving van het wandtapijt op kasteel Ammersoyen.  
2Jenny werkt samen met het familiebedrijf Flanders Tapestries in het Vlaamse 
Wielsbeke. 

Suggestions for further reading on the history of tapestry:

F.P. Thomson, Tapestry, Mirror of History, London 0

E. Hartkamp-Jonxis, H. Smit, European tapestries in the Rijksmuseum, 
Amsterdam 00

1 With thanks to Hillie Smit, Corpus Wandtapijten in the Netherlands, for 
sharing her description of the tapestry in Ammersoyen castle. 
2 Jenny works with the family business Flanders Tapestries in Wielsbeke in 
Belgium.



 

Jour de fête - 7 x 07 cm; gobelin - 0



 

Leaves -  x  cm; gobelin - 0
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Lost -  x  cm; gobelin - 0Dahlia’s en sneeuw/Dahlias and snow -  x 7 cm; gobelin - 0



 

Blanket of flowers - 0 x  cm; gobelin - 0



0 

Gardener -  x 0 cm; gobelin en handgeborduurd/gobelin, embroidered by hand - 07



 

Luchtspiegeling/Mirage -  x  cm; gobelin en handgeborduurd/gobelin, embroidered by hand - 0



 

Vermoeide bomen/Weary trees - , x , cm; gobelin - 07Le déjeuner - 7 x 0 cm; gobelin - 07
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Franse tuin/French garden -  x , cm; gobelin en handgeborduurd/gobelin, embroidered by hand - 07



 

Structuur/Structure - , x  cm; gobelin - 07Inside out - 7 x  cm; gobelin - 07



0 

Me and myself -  x , cm; 
gobelin en handgeborduurd/gobelin, embroidered by hand - 07



 

De lucht is diep/The sky is deep - , x , cm; gobelin - 07



 

Curriculum Vitae 

Jenny Ymker is geboren in Castricum in . Zij woont en 
werkt in Tilburg. In  is zij afgestudeerd aan de Hoge-
school voor de Kunsten te Kampen (tegenwoordig opgegaan 
in ARTEZ, Zwolle). Zij studeerde af als beeldhouwer maar 
sinds 0-0 is haar werk tweedimensionaal.

Van 00 t/m 00 volgde zij de deeltijdopleiding Sociaal 
Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Nijmegen. 
In 00 behaalt zij haar diploma en tot 0 werkte zij part-
time in de zorg. De ervaringen die zij tijdens haar werk in de 
zorg heeft opgedaan zijn van grote invloed op haar kunst-
werken.

Zij heeft als kunstenaar in diverse gastateliers gewerkt. Zo 
had zij in 00 een werkperiode van  maanden in Göte-
borg, Zweden. In 00 heeft zij een stipendium ontvangen 
voor een verblijf van  maanden bij het Europees Keramisch 
Werkcentrum te ’s-Hertogenbosch. In 0 heeft zij, tijdens 
een verblijf van drie maanden, in het gastatelier bij klooster 
Zin in Vught gewerkt. 

Haar kunstwerken zijn opgenomen in diverse kunstcollec-
ties (bijvoorbeeld Aegon Art Collection, DELA kunstzaken en 
diverse particuliere collecties). Zij heeft meerdere stimule-
ringssubsidies ontvangen zoals Subsidie Provincie Gelderland 
(00) en een basisstipendium (00). Zij heeft deelgeno-
men aan diverse exposities in musea, galeries en beurzen 
in Nederland waaronder Museum de Fundatie in Zwolle, 
de KunstRai in Amsterdam, Het Stedelijk Museum Zwolle, 
het Openluchtmuseum in Arnhem en het Rijksmuseum 
Twente. Ook was haar werk te zien in diverse internationale 
(groeps-)tentoonstellingen in Duitsland, Oostenrijk en Zwe-
den. In 0 was zij één van de genomineerden voor de van 
Lanschot Kunstprijs van dat jaar. In januari 0 kreeg zij te 
horen dat zij genomineerd is voor de Publieksprijs Brabant-
Cultuur.

Haar werk wordt vertegenwoordigd door Jan van Hoof Gale-
rie, Vughterweg -0, ’s-Hertogenbosch.

Jenny Ymker was born in Castricum in . She lives 
and works in Tilburg, the Netherlands. In  she gra-
duated at the Academy of Arts in Kampen, the Nether-
lands (now a part of the arts academy ARTEZ in Zwolle, 
the Netherlands). Her major at the academy was sculp-
ture but since 0-0 her works are two-dimensional.

From 00 to 00 she studied Social Pedagogic Work 
at the Hogeschool Nijmegen. In 00 she graduated and 
since then had several part-time jobs in the care sector. 
The encounters and experiences she had, during her 
work there as an activity coach, have been of great influ-
ence on her works of art.

During her career as an artist she had several residencies. 
In 00 she received a grant and stayed for  months 
in a residency in Göteborg, Sweden. In 00 she was 
rewarded a grant and a residency for  months at the 
European Ceramic working Centre in ’s Hertogenbosch 
(now Sundaymorning@EKWC Oisterwijk, the Nether-
lands). In 0 she had a residency for  months at the 
monastry/confrencehotel ZIN in Vught, the Netherlands.

Her work is part of several art collections (for instance 
Aegon Art collection, DELA art collection and a number 
of private collections). She received several scholarships 
and grants during her career as a professional artist. In 
00 she received a grant from the minestry of culture 
and in 00 a grant from the province of Gelderland, 
the Netherlands. She exhibited in several musea, art gal-
leries and at international art fairs. For instance Museum 
The Fundatie in Zwolle, several times at the KunstRAI 
in Amsterdam, the Openlucht Museum in Arnhem and 
the federal Museum of Twente. She also participated in 
international exhibitions in Germany, Austria and Swe-
den. In 0 she was one of the nominees for the Van 
Lanschot Art award that year. In January 2018 she was  
nominated for the Audience Prize Brabant Cultuur. 

Her work is represented by Jan van Hoof Gallery, 
Vughterweg -0, ’s-Hertogenbosch, the Neherlands.
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