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In  Van  Hieruit  toont  PARK  het  werk  van  negen  in  Til-
In  
burg  woonachtige  en  werkzame  kunstenaars.  Met  deze  
expositie  wil  PARK  recht  doen  aan  de  gedachte  Tilburg,  
stad  van  makers.  Al  vele  decennia  is  de  stad  rijk  gevuld  

Jasper  van  Aarle
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brons  (staand)
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met  generaties  kunstenaars  werkend  in  verschillende  
disciplines  en  expressievormen.  De  tentoonstelling  is  
gewijd  aan  nog  niet  eerder  bij  PARK  getoond  Tilburgs  
talent.  Van  hieruit  de  wereld  in.
talent.  
Jasper  van  Aarle  (1980)  brengt  in  zijn  werk  in  beeld  
hoe  de  fysieke  wereld  altijd  en  overal  aanwezig  wordt.  
Hij  toont  niet  zozeer  hoe  deze  fysieke  wereld  zich  aan  
ons  voordoet,  maar  juist  het  karakter  en  de  structuur  
van  wat  daaraan  voorafgaat;;  het  creatieve  principe  dat  
erin  schuilgaat.  Zijn  tekeningen  en  sculpturen  maken  
daarmee  onderdeel  uit  van  een  ontologisch,  beeldend  
onderzoek  naar  het  proces  van  ontstaan  en  vergaan.  
onder

Pim  Kersten
diverse  materialen
diverse  afmetingen
2017-2018

Pim  Kersten  (1980)  zoekt  met  zijn  verbeeldingen  naar  
een  lyriek  van  vorm,  idee,  materiaal  en  ruimte.  De  
schilderkunst  is  hierbij  zijn  voornaamste  vertrekpunt,  
maar  het  werk  heeft  tevens  sculpturale  eigenschappen.  
Ieder  afzonderlijk  werk  van  Kersten  kan  gezien  worden  
als  ‘potentie’  die  tracht  te  resoneren  met  het  andere,  
de  toeschouwer  en  de  ruimte  waarin  het  zich  begeeft.  

Stijn  Kriele
Zonder  titel,  2017
eitempera,  drukinkt,
collage  op  papier  (2x)
Zonder  titel,  2017
monotype  op  papier,
mdf  (24x)

Stijn  Kriele  (1972)  centraliseert  het  gecultiveerde  
Stijn  Kriele  
landschap  en  onderzoekt  welke  constanten  onmisbaar  
zijn  om  het  landschap  nog  als  zodanig  te  herkennen.  
Kriele  streeft  ernaar  de  essentie  van  landschaps-
beleving  te  bereiken  en  het  maximale  rendement  uit  
beleving  te  berei
een  minimaal  gebruik  van  de  beeldmiddelen  te  halen.  
De  gelijktijdige  aanwezigheid  van  abstractie  en  figura-
tie  schenkt  het  werk  zijn  openheid  en  beweging.  

Tyrell  Kuipers

Tyrell  Kuipers  (1994)  kopieert  of  vertaalt  objecten  

Geen  titel,  2018  

met  een  alledaagse  betekenis  in  heldere  schilderijen.  

betonplex

Zo  speelt  zij  met  de  overeenkomsten  van  het  onopval-

Geen  titel,  2017,  wijnrek  
lende  en  het  esthetische.  Kuipers  won  met  haar  afstu-
in  mal  op  bierkratten
Geen  titel  ,  2018

deerwerk  aan  Fontys  Hogeschool  voor  de  Kunsten  

lak  op  multiplex  (5x)

(2017)  de  Leo-XIII  Prijs  en  is  medeoprichter  van  het  

(op  wand)

nieuwe  kunstinitiatief  De  Roze  Sokkel.

Chantal  Rens
diverse  collages

Chantal  Rens  (1981)  maakt  collages  en  boeken  die  

2008-2019

ze  publiceert  onder  PANTOFLE  BOOKS,  een  onafhan-

[bovenverdieping]

kelijke  uitgeverij  die  Rens  in  2014  oprichtte  samen  
met  cartoonist  Gummbah.  Haar  collages  zijn  vaak  
zowel  grappig  als  verontrustend  en  maken  gebruik  
van  speelse  interventies  die  je  uitdagen  je  af  te  

Paul  van  Rijswijk
Zonder  titel
2013
hout,  hardboard

vragen  wat  je  ziet.  
Paul  van  Rijswijk  (1965)  toont  werken  die  een  
tijdspanne  van  ruim  tien  jaar  omvatten.  De  selectie,  
bestaande  uit  kleine,  poëtische  sculpturen  en  een  
grotere,  ruimtelijke  installatie  die  Van  Rijswijk  slechts  
eenmaal  eerder  toonde,  geeft  de  diversiteit  van  zijn  

Paul  van  Rijswijk
W  2018-18,  2018

werk  weer.  

gips  (2  delen,  op  wand)

Tineke  Schuurmans  (1962)  opereert  vanuit  diverse  
Tineke  Schuurmans

Zonder  titel,  2007
spaanplaat,  verf
S  2018-7,  2018
hout,  verf
hout,  
[bovenverdieping]

perspectieven.  De  mens  is  volgens  haar  niet  weten-

Tineke  Schuurmans
Oog  in  oog
2016
foto’s  (16x)  
  

schapper,  estheet  óf  ethicus.  We  kunnen  met  verschil-
lende  brillen  observeren.  Schuurmans  laat  ons  dan  
ook  anders  kijken  naar  wat  we  eten,  hoe  we  ons  kle-
den  en  naar  onze  relatie  met  de  natuur.  Niet  met  een  
opgeheven  vinger,  maar  als  mogelijkheid  tot  herover-
weging.  In  Oog  in  oog  krijgt  het  dier  een  gezicht  en  
transformeert  in  een  spiegel  om  onszelf  te  bevragen.
  
Marina  Višić  (1987)  onderzoekt  hoe  verschillende  
texturen  en  bewegingen  opgenomen  kunnen  worden  
in  het  landschap  van  bewegend  beeld.  De  fysieke  er-

Marina  Višić
Penumbrae
2016
videoloop-projectie

varing  van  materialen  en  de  tactiele  kwaliteiten  van  
licht  en  kleur  spelen  een  belangrijke  rol,  evenals  het  
formaat  en  de  plaatsing  van  videobeelden  in  relatie  tot  
het  lichaam  van  de  toeschouwer.  Višić  representeert  
het  beeld  als  een  object  in  constante  verandering,  
het  beeld  als  een  object  in  constante  
vaak  loop-based.  

Niko  de  Wit

Niko  de  Wit  (1948)  bouwt  onder  het  motto  ‘Alles  wat  

v.l.n.r  Kern,  2018  
Topsy  Turvy,  2012-15
Another  Side,  2018
Toren,  2013-2016
Topsy  Turvy,  2012
allen  brons
Madonna,  2009
Stapeling  van  schijf  en
restvormen,  2009
beiden  staal

je  ziet  is  bruikbaar  om  tot  een  beeld  te  komen’  al  vele  
jaren  aan  een  gevarieerd  oeuvre.  Vaak  vertoont  zijn  
werk  een  ‘Topsy  Turvy’:  een  omgekeerde  wereld  die  
de  metamorfose  laat  zien  van  de  waargenomen  wer-
kelijkheid.  In  het  recente  beeld  Another  Side  blijkt  de  
waaier  die  voor  verkoeling  zorgt  tegelijkertijd  een  
bommenwerper  in  de  hitte  van  de  strijd.  Eenduidig-
bomme
heid  is  slechts  schijn.  

