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SETTING/UNSETTING/

RESETTING

Jonas Wijtenburg NL

De solotentoonstelling Setting/Unsetting/
Resetting Resetting van Jonas Wijtenburg (Utrecht, 1989) 
bestaat uit één monumentaal, modulair paviljoen 
dat in PARK is gerealiseerd. Hiervoor werkte Wij-
tenburg drie weken in de ruimte, van 18 januari 
t/m 7 februari 2020. Het resultaat dat vanaf 8 fe-
bruari te zien is, gaat een directe relatie met de 
ruimte van PARK aan. Met een voorliefde voor 
een combinatie van ambachtelijke en digitale 
technieken probeert Wijtenburg zich fysiek tot 
begrippen als monumentaliteit, modulariteit en 
open systemen te verhouden. 

Eerder realiseerde Wijtenburg al in de Brabantse 
kunstenaarswerkplaatsen Beeldenstorm/Daglicht 
(Eindhoven) en Sundaymorning@EKWC 
(Oisterwijk) beelden die in het paviljoen zijn ge-
positioneerd. De beelden zijn gemaakt op basis 
van mallen en allen op basis van éénzelfde 
model: een 3d geprinte variant van een marme-
ren kopie, dat oorspronkelijk een Grieks beeld 
was. Wijtenburg heeft ze stuk voor stuk op uit-
eenlopende wijzen bewerkt. Zijn ambachtelijke 
vertalingen van een industrieel idioom in hout, 
staal, keramiek en brons vormen zich samen in 
PARK tot een Gesamtkunstwerk. Vanuit een her-
kenbare en directe beeldtaal laten paviljoen en 
sculpturen zich hier lezen. Het project zal de ko-
mende jaren verder ontwikkelen en neerstrijken 
op diverse locaties.

Bij gelegenheid van Setting/Unsetting/Resetting 
maakte Wijtenburg een PARK-editie van drie 
werken, telkens in een oplage van vijf stuks. De 
werken zijn te bezichtigen in de tentoonstelling 
en zijn te koop. Zie ook onze online-shop: 
https://www.park013.nl/nl/winkel

Jonas Wijtenburg
delen van de modulaire
structuur Setting/
Unsetting/Resetting 
monumentalism
2019-2020
gegalgegalvaniseerd staal, 
iroko, vurenhout,
gelaserd rvs
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[bovenverdieping]
2 werken van de serie
Becoming/Unbecoming/
Rebecoming a position
2018
brons na 3dprint, teak,brons na 3dprint, teak,
staal, rvs

Jonas Wijtenburg
10 werken van de serie
Molding/Unmolding/
Remolding an option
2019
gietklei, glazuur, 
plexiglas, hout, staalplexiglas, hout, staal
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PARK-editie
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#2 - #3 - #1
2020
3 versies in oplage 
vvan 5
 


