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Ema Vaneková v.l.n.r.
- Jules, 2021
- Žilna, 2022
- Not much of a lover
2022
- Telexstraat, 2020

Met regelmaat schenkt PARK aandacht aan kunkun

- Slivka, 2021
- Pension Erica, 2021

kunstenaars in FIGUUR hanteren allen verschil-

- 22, 2022
- Žena, 2022

breedheid en grensgebieden van dat begrip

div. afm. en technieken

stenaars woonachtig en werkzaam in Tilburg.
Deze tentoonstelling is het vervolg op de groepstentoonstelling Van Hieruit, waaraan begin 2019
negen Tilburgse kunstenaars deelnamen. De elf
lende vormen van figuratie in hun werk. De
worden middels sculpturale werken, fotografie,
film en schilderkunst verkend.

Ema Vaneková
Het gevallen thuis
2019-20
180 x 240 cm
kamerscherm

Ema Vaneková (1999) studeerde aan het AKV|St.
Joost en is oprichter van kunstruimte De Blauwe Dwaas
in de Tilburgse Heuvelstraat. Drie maanden na haar geboorte emigreerde Vaneková van Slowakije naar Nederland. De twee culturen vormen een drager voor de
alternatieve realiteit die zij in haar schilderijen ver-

Ema Vaneková
- De dwaas
2022, 90 x 60 cm
linodruk
- Verga
2021 , 62 x 47 cm
linodruk
[bovenverdieping]

beeldt. Het zijn scènes uit een archief aan herinnerin
gen en ervaringen, zoals een vakantie of een eerste
liefde. De werken geven een naïeve voorstelling weer,
uitgedrukt in grafische technieken of met verf op doek.
Daar schept zij een aardse materie, ontstaan vanuit
aandacht voor zowel het leven als schilderkunstige
stromingen, onder andere het Fauvisme.
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Liedeke Kruk
v.l.n.r.
- Anemonen
- Bermbloemen
- Korenbloem
- Gele roos

Liedeke Kruk (1959) zette fotografie aanvankelijk in
voor de documentatie van haar eigen werk. Het werd
echter al snel het centrale medium in haar praktijk.
Binnen verschillende situaties portretteert Kruk kunstenaars. De werken geven ons een blik in de wereld

- Kievitsbloem

‘achter’ de kunst. Kruk zet hierbij eigenschappen in die

106 x 80 cm (5x)
fotoprints

door anderen als gebreken ervaren kunnen worden,
denk aan overbelichting en een groenige achtergrond.
Als tegenhanger van het werk Frites 2000 toont zij een

Guido van Amelsfoort
v.l.n.r.
- Het gebaar (3x)

bloemenserie. Ze noemt het ‘portretten van bloemen’.
Het ogenschijnlijke contrast tussen deze werken weerspiegelt de gelaagde essentie van haar werk zelf.

- Horen, zien en zwijgen
- Gemiste kans
- Schiedam
Guido van Amelsfoort (1986) neemt deel aan het
- Don’t eat the yellow
Brabantse talentontwikkelingstraject jump!. In zijn atesnow
lier maakt Van Amelsfoort sculpturen waarin hij zijn indiv. afm, keramiek
Guido van Amelsfoort
Stroomhokje
50 x 40 x 20 cm
keramiek

drukken vanuit de urban culture –skating, breakdance
en graffiti– en zijn ervaringen op en rond het spoor
vormgeeft. Met deze sculpturen, maar ook met tekeningen en foto’s, wil hij de verspreiding van het ‘smile
risme’ bevorderen. Al zijn werk heeft een herkenbaar

en geestig karakter en een eigenzinnige materialiteit en
textuur.

Guido van Amelsfoort
Schilderij
40 x 40 x 5 cm
keramiek
[barruimte]

Leonard Bedaux (1978) maakt korte films die zich
goed laten omschrijven als absurdistisch, hoewel hij
zelf zegt: "Voor mij is dit normaal." Op zijn online
kanaal Leonard Bedaux Cinema krijgen levenloze en alledaagse objecten een stem. Humor en het troosteloze
gaan hand in hand in zijn films. Bedaux maakte eerder
een voorstelling met cartoonist Gummbah en samen
met Jeroen Opstelten vormde hij twaalf jaar lang een
kunstenaarsduo, zoekend naar de diepte in het opper-

Leonard Bedaux
- video (met vrouw)
zonder titel
2018, 00:52
- video (trampoline)
zonder titel,
2021, 01:04

vlak en spelend met de rol van toeval.

Ivo van Leeuwen (1969) maakt portretten in linodruk
en olieverf waarin hij de essentie van iemands persoonlijkheid vangt. Met oog voor ieder detail zoekt hij naar
de kern van de geportretteerde, wie – eens in de twee
jaar – de nieuwe Tilburgse stadsdichter is. De werken
waarin dit resulteert worden permanent tentoongesteld

Ivo van Leeuwen
v.l.n.r.

in de Tilburgse bibliotheek. Van Leeuwen maakt ook

- Voltreffer met konijn
- Gott und ich sind wie
Ernie und Bert

gebouwen, voorwerpen en evenementen. Ook maakte

- Die boom gaat voorlopig nergens meer

pictogrammen, niet alleen van mensen, maar ook van
pictog
hij alle pictogrammen in het lettertype TilburgAns: een
lettertype met een open source karakter en daarmee
zowel binnen als buiten de stad alom te zien.

naar toe
- Sissyboy homeland
- Ome Arie op safari
- Van Weemoed naar
de Nacht
div. afm, linodrukken
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Jesse Fischer
v.l.n.r.
- Dandy boys blowin’
out on the trail
2022, 320 x 160 cm
olieverf op linnen

Jesse Fischer (1996) vertelt ons verhalen waarin
symbolen uit het dagelijkse leven zijn verzameld en gebruikt. Na zijn afstuderen aan het AKV|St. Joost presenteert hij zijn figuratieve, symbolische werken in verschillende contexten en legt hij zich toe op dat wat be-

- Harvest time
2022, 320 x 160 cm

langrijk is: schilderen. Fischer geeft dromen, mensen,

olieverf op linnen

plek in zijn werk: hij creëert een alternatieve, persoon-

S. Lloyd Trumpstein
Stad

plaatsen, voorwerpen, herinneringen en mythen een
lijke werkelijkheid gebaseerd op zijn ervaring van de
wereld en filtering uit de realiteit.

120 x 100 cm
verf op doek

S. Lloyd Trumpstein (1969) richtte samen met
Jeroen de Leijer en Marjolein Schalk het kunstenaarsinitiatief Wobby.club op. Trumpstein maakt veelal verhalende schilderijen die een kritische knipoog bevatten.
S. Lloyd Trumpstein
Union Misère
120 x 180 cm
verf op doek

Zijn werken zijn absurdistisch, geëngageerd en vragen
onze aandacht. Een bekende oproep op een kaart van
Trumpstein - ‘Kus me, ik kom uit Tilburg’ - nodigt ons,
bijvoorbeeld, uit een positieve bijdrage aan de samenleving te leveren.

S. Lloyd Trumpstein
v.l.n.r.
- Vrouw
- Man
- Mam
75 x 55 cm (3x)
verf op doek
[bovenverdieping]
Larissa Schepers
v.l.n.r.
- Tripple Kill
- Bullshit
- Headshot
- Please stop this,
shit please stop
div. afm.
textielwerken

Larissa Schepers (1995) studeerde aan de Koninklijke
Academie van Beeldende Kunsten Mode & Techniek in
Den Haag en is geïnspireerd door Tilburg – Textielstad.
In haar werk focust zich Schepers op textieltechnieken
zoals weven, breien en borduren, en bevraagt het communicatiegedrag van mensen. In een tijd die zich kenmerkt door snelheid is het de vertraging die zij juist
koestert. Zo produceert Schepers met de hand en
omarmt zij de kennis van ambachten. Door textieltechniek op eigenwijze en alternatieve wijze in te zetten
nodigt haar werk uit tot dialoog en de daarmee gepaard gaande zelfreflectie.

Paul van Dongen (1958) tekende op tienjarige leeftijd
al stripverhalen. Tekenend kan hij, tot op de dag van
vandaag, betekenis geven aan de wereld om hem

Paul van Dongen

heen. Alles wat leeft zet Van Dongen aan tot nauwkeu-

v.l.n.r.
- Zeewier met alikruik
- ZT (hurkende man)

rig waarnemen en tekenen. Op zijn gedetailleerde

- Zeewier, oesters en
schelpen
- Ootmoed (twee

etsen, tekeningen en aquarellen zijn portretten, planten, dieren, landschappen en figuren op virtuoze wijze
afgebeeld.

manfiguren)
- Zeewier met schelpen
- Orphans of the Storm
- Zeewier, zwaardschede en schelpen
- ZT (manfiguur)
- Zeewier met schelpen
- ZT (vrouw met
schedel)
- Zeewier met schelpen
div. afm, etsen
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Nina van de Ven
v.l.n.r.
- The Unnunnun
220 x 150 cm
- Discipel I, II en III
div afm.

Nina van de Ven (1988) heeft een fascinatie voor attributen en symboliek in het heden, verleden en in vele
culturen. In de geparafraseerde woorden van Wim Kranendonk: leesbare en minder leesbare symbolen uit
onder andere popcultuur worden in haar werken ge-

houtskool, zwarte
houts

bruikt, veelal vervaardigd met houtskool en zwarte

pastel op papier

pastel. Symboliek is hier als een manier waarop religi
euze, politieke, culturele of etnische minderheden zich
uitdrukken ten overstaan van de mainstream of de

Walter Kerkhofs
v.l.n.r.
- Bij meester Raas
- We are here to stay
and stay to be here
- Op de bodem
di afm.
div.
linosnede/zeefdruk
Walter Kerkhofs

macht, evenals andersom: hoe machthebbers zich tegenover groepen/de massa in de marge manifesteren.

Walter Kerkhofs (1944) studeerde aan de kunstacademies in Tilburg, Rotterdam en Poznan (Polen). Nadat
hij in 1969 samen met Cees Gubbels de eerste kunstgalerie in Tilburg opende, Hollandse Nieuwe, ontwikkelde Kerkhofs een oeuvre bestaande uit zeefdrukken,

v.l.n.r.
- Societies

lino- en houtsnedes, etsen, glas-in-lood, wandversie-

- Vanaf de maan
gezien zijn we allen
even groot (Multatuli)
- Don’t go mistaking

tekst in toenemende mate een rol in zijn werk gaan

ringen en podiumontwerpen. Gedurende de jaren is
spelen, een belangrijk element om zijn verhaal goed te
kunnen vertellen.

paradise
div afm. en technieken
[bovenverdieping]

[barruimte]
v.l.n.r.
Walter Kerkhofs
- Rescue yourself
- Concaaf Convex
- Ellips, cirkels
40 x 50 cm (3x)
ets/aquatint
Larissa Schepers
- Niemandsland no 2
- Niemandsland no 3
25 x 25 / 45 x 45 cm
textielwerken
Ivo van Leeuwen
Zonder titel
54 x 39 cm, linodruk
Nina van de Ven
The head, the torso,
the legs and the feet
#1,8,9,30,31,32,34
29 x 23 cm (7x)
tekeningen op papier
Liedeke Kruk
Frites 2000
80 x 121 cm
foto op aluminium
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