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In het najaar van 1997 maakten Jan Doms en Han Klinkhamer een reis op de wilde vaart. Vanuit Hamburg in 
Duitsland voeren ze via de Finse plaats Mäntyluoto naar Kemi onder de poolcirkel en vervolgens naar Ghandia 
(Spanje) aan de Middellandse Zee. De oogst aan beelden, tekeningen en schilderingen van beiden was rijk. 
Architectuur en landschap vormen nu de basis voor deze dubbeltentoonstelling.
In the autumn of 1997 Jan Doms and Han Klinkhamer made a journey by tramp ship. From Hamburg in 
Germany they went via Mäntyluoto in Finland to Kemi, just under the Arctic Circle and then to Ghandia 
(Spain) on the Mediterranean. For both of them this journey yielded a rich harvest of images, drawings and 
paintings. Now architecture and landscape lie at the basis of this double exhibition.  
Jan Doms (Tilburg 1949) werkt internationaal op het snijvlak van architectuur, stedenbouw en beeldende 
kunst; sinds 2001 vanuit het bureau voor ruimtelijk ontwerp en onderzoek LEF stadsdynamica. De Faculteit 
Bouwkunde van de TU Eindhoven organiseerde in 2010 een oeuvretentoonstelling over zijn werk.
Jan Doms (Tilburg 1949) works internationally lies on the junction of architecture, town planning and the 
visual arts; since 2001 this has been from the bureau for spatial design and research LEF stadsdynamica. 
In 2010 the Faculty of Architecture and Engineering at the Eindhoven University of Technology organised 
a retrospective exhibition of his work.

Han Klinkhamer (Oss 1950) tekent en schildert vanuit zijn thuisbasis aan de Maas het rivierlandschap en zijn 
omgeving. Zijn werk krijgt vanuit de kunstwereld uitgebreid aandacht en is regelmatig te zien op belangrijke 
kunstbeurzen in binnen- en buitenland.
Han Klinkhamer (Oss 1950) draws and paints from his home basis on the Meuse the river and surrounding 
landscape. The art world has shown a great deal of interest in his work, which can be seen regularly at 
important art fairs and events both in the Netherlands and abroad.
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