Met trots presenteert Galerie Frank Taal de solo expositie Down the Rabbit Hole, van
Tom Woestenborghs. Voor het eerste wordt deze Belgische kunstenaar in Nederland
gepresenteerd.
Tom Woestenborgs (1978) behaalde zijn MA schilderen te Antwerpen en behaalde in
2005 een postgraduaat aan het Hoger Instituut voor Schone Kunsten. Met meerdere
solo-tentoonstellingen en groepstentoonstelling in België per jaar is het nu tijd om in
Nederland werk te tonen.

D e s o l o D o w n t h e r a b b i t h o l e va n To m
Woestenborghs toont werk uit twee reeksen met
elk hun thema waar de kunstenaar actief op
doorwerkt.
Enerzijds is er de reeks 'Home is a formal, yet
loving place',
die functioneert als een warme
knipoog naar de dualiteit die ons leven beheerst.
Deze reeks beschouwt het conflict tussen de
formele representatie - die we zo graag als schild
gebruiken - en de drang naar warmte en diepe
menselijkheid waar we steeds naar snakken.

Domestic delight enclosed in a formal representation 1,
X-film en papier tape op lichtbak, 60 x 50 cm

De andere serie ‘Paradise lost’ verbeeldt
met
vaak onderliggende weemoed de offers die we als
geciviliseerde mens hebben moeten brengen.
Deze werken getuigen van de compromissen aan
– en een verheerlijking van – onze basale
reflexen en tonen gecontroleerde opflakkeringen
van onze primaire gedragingen.

Reconstructing paradise1, X-film collage, 160 x 115cm

Home is a formal, yet loving place

"Domestic delight enclosed in a
formal representation 5”
X-film en papier tape op lichtbak,
60 x 50 cm, €3600,-

"victory"
x-film, papier tape en epoxy op dibond
160 x 115 cm, €8600,-

"Domestic delight enclosed in a
formal representation 3”
X-film en papier tape op lichtbak,
60 x 50 cm, €3600,-

"sanitary"
x-film, papier tape en epoxy op dibond
160 x 115 cm, €8600,-

"Domestic delight enclosed in a
formal representation 1”
X-film en papier tape op lichtbak,
60 x 50 cm, €3600,"Mimic"
Diasec print, 155 x 120 cm, €7200,-

Paradise lost

Reconstructing paradise 2 (Flower)
x-film, papiertape en epoxy op dibond,
120 x 90 cm, €4200,-

Reconstructing paradise 1 (Vase)
x-film, papiertape en epoxy op dibond,
120 x 90 cm, €4200,-

Recontructing paradise 5 (Fear the
hunters), x-film, papier tape en epoxy op
dibond, 120 x 90 cm, €4200,-

"Child(s)play"
x-film op hout
100 x 70 cm, €3000,-

“Reconstructing paradise 4 (Hunt)“
x-film, papier tape en epoxy op dibond,
160 x 115 cm, €8600,Paradise lost 1
D-print op lichtbak
160 x 115 cm, €7200,-

GALERIE FRANK TAAL

is een
eigentijdse galerie. Met acht tot tien
tentoonstellingen per jaar vertegenwoordigt zij het
brede bereik dat de verschillende disciplines uit de
hedendaagse kunst bieden. Gevestigd in het Oude
Westen in Rotterdam, op steenworp afstand van de
Nieuwe Binnenweg centrumzijde, toont Galerie
Frank Taal werk van opkomende en internationaal
gevestigde kunstenaars. In elke presentatie ligt de
nadruk op de totaalbenadering van de
tentoonstelling. Gezocht wordt naar de perfecte
harmonie of de combinatie van spannende
tegenstellingen
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GALLERY FRANK TAAL

is in every
sense a contemporary gallery. The gallery's eight to
ten exhibitions per year showcase a broad spectrum
of contemporary art disciplines. Gallery Frank Taal
continues to find fresh talent, as well as supporting
and developing the international careers of the
gallery’s more established artists. Uniquely, Gallery
Frank Taal's presentations are made using a holistic
approach, offering either perfect harmony or
challenging and dynamic juxtapositions. In 2015
Gallery Frank Taal is elected Best Gallery of The
Netherlands.
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