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Jozephine Wortelboer

Brons in beweging

Er is iets bijzonders met de vogelbeelden van beeldhouwster Jozephine Wortelboer 
(1954). Het brons is robuust en de vorm is gestileerd – wat niets toevoegt is weggelaten. 
En toch zijn haar vogels duidelijk herkenbaar, zacht en in beweging. Kijk de ijsvogels 
spelen, hoor de merels zingen en voel het zachte verenkleed van de hop.

Vogels zijn een geliefd onderwerp van de kunstenares. Sommige hoog op palen, andere 
laag op een stuk natuursteen. ”Ik heb wat met vogels. Misschien komt het door de 
verhouding van een donzig breed lijf op dunne pootjes. Er zit al van nature spanning in. 
En naar spanning ben ik altijd op zoek. Ik speel met de ruimtes in mijn beelden. Ik maak 
ook mensfiguren, sommige noem ik ‘vreemde vogels’. Net als mijn vogels poetsen ze hun 
veren op, laten hun kleuren zien als in een baltsdans.”

Bronze in motion

There is certainly something special about the bird images that sculptress 
Jozephine Wortelboer (1954), depicts. The bronze sculpture has a stylized shape and 
is robust – nothing is incorporated that does not add something to the sculpture. 
Nonetheless, her birds are clearly identifiable, soft and in motion. Watch the kingfishers 
playing, listen to the blackbirds sing and feel the soft plumage of the hoopoe.

Birds are one of the artist’s favourite subjects. Some are placed high on poles, others 
low on a stone. “Birds appeal to me. Maybe it’s because of the proportions between the 
downy broad body and skinny legs. There is already a natural kind of tension and I’m 
always in search of tension. I play with space in my sculptures. I also create human figures, 
some of which I call ‘strange birds’. They are pluming their feathers just like my birds, 
showing their colours similar to those in a courtship display.”

youtube Jozephine Wortelboer
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Let’s dance

Op de uitkijk
hoogte 21 cm

Twee staartmezen
hoogte 14 cm

Papegaaiduikers
hoogte 19 cm

Looking forward to

Soulmates

Time is on our side
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Blauwe Kiekendief
hoogte 32 cm

Ruigpootbuizerd
hoogte 30 cm

Dodo
hoogte 20 cm

Fazant
hoogte 49 cm

Winterkoninkje
hoogte 7,5 cm

Roodborst
hoogte 10,5 cm

The wind is callingI am

Dodo foreverAttraction

Just sittingBrave Heart
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Vreemde vogels
hoogte 20 cm

Passion
hoogte 57 cm

Grote bonte Specht
hoogte 38 cm

IJsvogel 3 en 4
hoogte 14 cm

Groene Specht
hoogte 21 cm

Vreemde vogels 2
hoogte 20 cm

Rare birdsHeavenly

YangThe sky is the limit

Green AlertRare birds



Bijeneters
hoogte 36 cm

Parmantige Pauw
hoogte 50 cmOn my way

Tuning

www.jozephinewortelboer.nl


