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Uitnodiging voor de Herfsttentoonstelling

17 september t/m 15 oktober

Eugène Brands (†), gouaches  

Marc Mulders, olieverf en aquarel met collages

Reinoud van Vught, olieverf en werken op papier

Ru van Rossem, etsen en tekeningen

Johan Parmentier, bronzen sculpturen.

De meeste kunstenaars zullen bij de opening aanwezig zijn.
Anneke en Wil van Dusseldorp

Openingstijden.

17 sept. t/m 15 okt. 2006 Studio van Dusseldorp
wo-zo van 13-17 uur Wilhelminapark 110
tel: 013-5420468 5041 EE Tilburg
info@studiovandusseldorp.nl www.studiovandusseldorp.nl

Verwacht bij Studio van Dusseldorp

11 en 12 november 
 In het kader van het jaarlijks terugkerende Textiel-
weekend hebben wij een expositie van het label 
‘Stop Bleeding’ (Diane Schouten, Marc Mulders, 
Brechje Trompert). Opgericht voorjaar 2005 in Tilburg, 
een stad waar van oudsher het katholicisme en het 
textielambacht dominante factoren waren, 
werkt ‘Stop Bleeding’ vanuit deze geestelijke en 
picturale erfenis. ‘Stop Bleeding’ versiert alledaagse 
gebruiksvoorwerpen met elementen uit 
en herinneringen aan deze periode. Naast de hand-
tasjes en T-shirts van ‘Stop Bleeding’ zijn er ook tassen 
en collagewerken in samenwerking met Claudy 
Jongstra.

18 november t/m 23 december

Grote retrospectieve tentoonstelling van het grafische 
werk van Ru van Rossem. 
Deze Tilburgse kunstenaar heeft tussen 1950 en 2006 
gewerkt aan een indrukwekkend oeuvre, 
waarbij vooral de etsen nationaal en internationaal de 
aandacht hebben getrokken. Overzicht van top- 
stukken uit de collectie van de kunstenaar, 
die voor het merendeel voor het eerst aan het publiek 
aangeboden worden. 

Voor komend jaar 2007 
staan er weer enkele spannende projecten op stapel.
Wij houden u op de hoogte.

Tenslotte: 

Vanaf 16 september kunt u op onze vernieuwde 
website alle kunstwerken vinden die wij in stock 
hebben. We nodigen bij deze iedereen uit zich op 
de site in te schrijven voor onze e-mail nieuwsbrief. 
U krijgt dan naast de uitnodigingen voor nieuwe 
tentoonstellingen, ook regelmatig informatie over 
werk in stock, nieuws van onze kunstenaars en 
andere wetenswaardigheden. 

Graag  nodigen wij u uit om op 
zondag 17 september om 15.00 uur aanwezig te zijn 
bij het begin van onze herfstexpositie. 
Wij hebben het genoegen recent werk van de volgende 
kunstenaars te tonen.

Eugène Brands
(La nuit 1992 21x29,5 cm)

Marc Mulders
(Rozen en doornen 2006  40x50 cm)

Reinoud van Vught
(2006  50x70 cm)

Ru van Rossum
(Olifanten  50x70 cm)

Johan Parmentier
(Akker 2006  h. 6 cm  br. 37cm  d. 30 cm)


