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FOUNTAIN OF YOUTH

Thomas Swinkels NL

PPARK toont de solotentoonstelling Fountain of Youth 
van de Tilburgse kunstenaar Thomas Swinkels. In 
zijn installatie in PARK maakt hij gebruik van zijn per-
soonlijke beeldarchief bestaande uit Digital8 videobeel-
den, snapshots en telefoonfoto’s die hij maakte in een 
voormalig kraakpand in de stad. 

In 2015 studeerde Swinkels af aan de AKV St. Joost te 
Breda. Afgelopen zomer rondde hij zijn tweejarige 
werkperiode in De Ateliers te Amsterdam succesvol af. 

SSwinkels is geïnteresseerd in invasieve fenomenen in 
onze stedelijke omgeving. Zijn videowerken, fotoprints 
en ruimtelijke sculpturen verwijzen hiernaar, maar 
vormen in de ruimte van PARK ook een eigen systeem. 
Ze gaan een dialoog met elkaar en de ruimte aan, 
maar ook met de stad. 

GloryGlory is zichtbaar vanuit de bovenverdieping van PARK. 
Dit appropriated architectonische element stamt af van 
een gebouw in de wijk Jeruzalem. Twee schermen in 
het midden van de ruimte tonen de videoloop Fountain 
of Youth, een montage van Swinkels’ beeldarchief uit 
het voormalige pand en de hedendaagse videoregistra-
tie van hetzelfde, nu witgepleisterde appartement 
maakt de analogie maakt de analogie van twee tijden zichtbaar. De drie 
grote prints in de tentoonstelling maakte Swinkels met 
een zelfontwikkeld procedé met een kassabonprinter, 
waarmee hij beelden uit zijn archief tot fragiele en toch 
monumentale objecten maakt. 

Op het scherm van Martin en Inge Riebeek, gelegen 
aan de Bisschop Zwijsenstraat bij het Factorium Tilburg 
en naast het voormalige kraakpand, toont Swinkels 
videobeelden die hij registreerde met een thermische 
camera. Deze korte, abstracte loop fungeert als satel-
lietwerk van de tentoonstelling.

Bij deze gelegenheid maakte Swinkels een PARK-editie. 
Het werk is te bezichtigen in de tentoonstelling en is te 
koop. Zie ook onze site: www.park013.nl/nl/winkel

Thomas Swinkels
Glory
2019
metaal
[te zien vanuit
bovenverdieping]

Thomas Swinkels
First Night
2018
Shower
2018
kassabonprintstroken
ca. 350 x 200 cm (2x)ca. 350 x 200 cm (2x)

Thomas Swinkels
Window
2018
kassabonprintstroken
ca. 350 x 200 cm

Thomas Swinkels
Untitled
2019
videoloop 30 sec.
[Bisschop Zwijsenstr.]
 

Thomas Swinkels
Fountain of Youth
2019
videoloop 7:30 min.
twee schermen 

Thomas Swinkels
Cold Water Dreams
2019
PARK-editie, oplage 7
45 x 30 cm, print op 
Photo Rag papier
€ 300,- (e€ 300,- (excl. lijst)
 


