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De twee eerste projecten van Jan Doms voor de Dutch Design Week werden getoond
in het gebouw Vertigo van de Faculteit Bouwkunde TU/e.
In 2007 was dat het ontwerp van de spraakmakende productietoren Maxima 1
(52 mtr hoog) voor Saint-Gobain Weber Beamix, die inmiddels te bezichtigen is aan de
Beatrixkade en vanaf de A2 valt waar te nemen op de skyline van Eindhoven.
In 2008 ging het om de BillBoardMobile - [BBM], die deel uitmaakt van de TU/e
kunstcollectie en permanent staat opgesteld in gebouw Vertigo (vrij toegankelijk).

In 2009 toonde Jan Doms de dynamische sculptuur ʻWarCityʼ (staal en glas) in de
ruige en zeer tot de verbeelding sprekende ruimte van het markante gebouw de
Machinekamer. ʻWarCityʼ leek er voor gemaakt.
In 2010 wordt de nieuwste sculptuur van staal en glas Aircraft 1 getoond in het kader
van GLASS IS MORE!. Aircraft 1 is door Jan Doms ontworpen en geconstrueerd in de
wetenschap dat de spectaculaire ruimte van de Machinekamer wederom ter
beschikking zou staan.

jan doms Aircraft 1

GLASS IS MORE! 23 - 31 oktober 2010 !

Dutch Design Week

catalogus van de tentoonstelling is aanwezig
Voor de vierde keer op rij, is Jan Doms met zijn werk vertegenwoordigd op de Dutch
Design Week. Deze keer in een van de historische gebouwen van Strijp-S, bekend als
de Machinekamer, gelegen naast het monumentale Klokgebouw.

De opening van de tentoonstelling GLASS IS MORE! wordt verricht door Jeroen Maes,
artistiek coördinator van het Glazen Huis Lommel (B) en Piet Augustein, conservator
hedendaagse kunst van het Gorcums Museum, Gorichem (NL).

Uitnodiging opening tentoonstelling!
op Zaterdag 23 oktober om 19.00 u

GLASS IS MORE! 2010 Royal Leerdam - Carina Riezebos | Wouter Bolangier (B) | Barabara Nanning (NL) |
KNOL ontwerp - Sylvie Meuffels, Celine de Waal, en Jorien klemerink (NL) | Jan Doms (NL) | Jan-Willem van
Zijst (B) | Sunny van Zijst (B) | Caroline Prisse (NL), Joost Swarte (NL) | Daniel Gaemperle (CH) | Bert Frijns
(NL) | Mari Mészáros (NL) | Jaap Drupsteen (NL) | Mariëlle van den Bergh (NL) | Gery Bouw (NL) | Marleen
Kurvers (NL) | Bo De Baets (B) | Warner Berckmans en Bea Crèvercoeur (B) | PP van past Glory - Jan Stel
(NL) | Marjan Veltkamp (NL) | Juliette Warmenhoven (NL) | Klaas Kuiken en Dieter Volkers (NL).

De Machinekamer Strijp-S Eindhoven
Glaslaan 2, 5616 LW Eindhoven (NL)
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