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Rob Polak - Dagboek van een schilder: 1941-2013

17 oktober t/m 24 november 2013

Op zondag 20 oktober 2013 zal in Museum Jan van der Togt de tentoonstelling “Dagboek van een schilder:
1941 – 2013” van het werk van de Amsterdamse schilder en tekenaar Rob Polak worden geopend. 

Rob Polak (1925) schildert en tekent met passie sinds zijn kindertijd. In de tentoonstelling is werk te zien,
dat de periode 1941 tot heden omspant. Zijn onderwerpen zijn portretten, naakten, danseressen,
landschappen en bloemen. Hij werkt naar de onmiddellijke waarneming, maar ook uit de herinnering en de
fantasie.
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Zoeken

      

(Bron Museum vd Togt - 2013)

Rob Polak: Caroline, olieverf op linnen, 70 x 50 cm 1966

Rob Polak zegt zelf over zijn werk: “Ik beschouw het tekenen en schilderen als een edel handwerk, waaraan
ik veel plezier beleef. Het brengt me in intensief contact met mijn medemens en met mijn omgeving. Door
te tekenen, of te schilderen probeer ik vast te leggen wat ik beleef en wat me ontroert.” De opening wordt
op zondag 20 oktober 2013 om 15:30 uur verricht door Marianne Hagenaars-Prikken, keramiste. 

Rob Polak (dr. R.L. Polak), geboren in 1925, gehuwd in 1956, artsexamen in 1957, promotie tot doctor in de
geneeskunde in 1969. In 1958 werd een dochter geboren, en in 1960 een zoon.

Van 1958 tot 1985 experimenteel onderzoeker in het Medisch Biologisch Laboratorium van TNO te Rijswijk
met als specialisme de impulsoverdracht tussen zenuwcellen en tussen zenuw en spier; vanaf 1963
vierdaagse werkweek om meer tijd aan zijn kunst te kunnen besteden. Rob heeft vanaf zijn 12de jaar
getekend en geschilderd, sinds 1985 full time.

Adres: Museum Jan van der Togt Dorpsstraat 50, 1182 JE Amstelveen, 020 6415754 info@jvdtogt.nl

Amstelveenweb.com is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de nieuwsberichten.
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