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Na een eerdere duo-installatie bij
Fabriek 59 in 2015, dagen Jan Doms
(1949) en Paul van Rijswijk (1965) elkaar opnieuw uit in een duo-expositie,
nu in de indrukwekkende industriële
Polygonale Hal in de spoorzone van
Tilburg. Daar bouwen zij voort op twee
reeds aanwezige installaties: WagonEmplacement van Doms en Will to Set
van Van Rijswijk.
Ondanks de in het oog lopende
verschillen zijn er ook overeenkomsten
tussen beide kunstenaars.
Als constructief beeldhouwer werkt
Doms voornamelijk met glas en staal,
waar Van Rijswijk meer de minimalistische beeldhouwkunst omarmt en kiest
voor materialen als meubelplaat, hout
of gips. Beiden begeven zich echter
op het avontuurlijke grensvlak van
architectuur en beeldhouwkunst, werken graag op (ruige) locaties en zijn
ambachtelijk uitstekend geschoold, iets
waarnaar de titel ‘Kraft’ mede verwijst.

POST NL

De opening vindt plaats op vrijdag
15 januari om 19.30 uur. Die avond
wordt ook de publicatie ‘jan doms avontuur sculptuur architectuur’
gepresenteerd. In deze periode toont
Jan Doms kleinschaliger werk in
Luycks Gallery (t/m 14 februari).
‘Kraft 46’ loopt t/m zondag
28 februari. Meer informatie op
www.luycksgallery.com en
www.beyond-borders.nu

Polygonale Hal
Burgemeester Brokxlaan, hal 46
5041 SG Tilburg
(pal achter het Centraal Station)
+31 (0) 6 22 800 638

Will to Set, Paul van Rijswijk - Wagon-Emplacement, Jan Doms in de Polygonale Hal 46, Tilburg
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Parkeeradvies: Knegtelgarage, van
daaruit is het ca. 5 minuten lopen:
www.parkeerlijn.nl/parkeren/tilburg/
parkeergarage-knegtel/

Openingstijden: donderdag tm zondag
van 13.00 tm 17.00 uur en op afspraak.
Rondleidingen op aanvraag.
Gesloten op 1e Kerstdag en Nieuwjaarsdag.

Beyond Borders beijvert zich samen met diverse andere partners om de bewustwording te
bevorderen van de betekenis van WOI voor het heden en het industrieel erfgoed van Tilburg.
Beyond Borders is een project van Stichting Forum Kunst & Cultuur Tilburg en wordt mede
mogelijk gemaakt door Provincie Noord-Brabant/Erfgoed en Erfgenamen, Gemeente Tilburg, Prins
Bernard Cultuurfonds, Luycks Gallery, ROC-Tilburg, Boekenschop, Rabobank Tilburg, Fabriek 59.

