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In Memoriam Ru van Rossem, 1924 – 2007

Kunstenaar Ru van Rossem is op 17 
oktober op 83-jarige leeftijd overleden. 
Graficus Ru van Rossem was een 
meester-verteller, die grote bewondering 
oogstte voor zijn prenten en etsen. 
Van Rossem woonde en werkte in Tilburg 
en geldt als een van de meest toon- 
aangevende grafici van Nederland. 

De meeste roem wist Van Rossem te 
vergaren met zijn prenten. Dynamische 
voorstellingen met dieren en mensen, 
duidelijk in verband gebracht met hun 
oude cultuur, natuur of geschiedenis. 

Via een door hemzelf ontwikkeld 
etsprocedé wist hij zijn prenten een 
ongekende diepte mee te geven. 
Van Rossem was tot op hoge leeftijd 
actief als kunstenaar.

Mede op het initiatief van Studio van 
Dusseldorp is er in 2004 ter gelegenheid 
van Van Rossems tachtigste verjaardag 
een overzichtsexpositie in Tilburg aan 
hem gewijd en werd hij benoemd tot 
Ridder in de Orde van de Nederlandse 
Leeuw.

Wij missen in hem een groot kunstenaar 
en een goede vriend.

Beste Lezer,

Het doet ons genoegen u met deze nieuwsbrief te informeren over de 
activiteiten van Studio van Dusseldorp. 2007 is voor ons een druk jaar, 
met vijf bijzondere exposities. 

We openden het jaar met ‘La folie du Lot’, een foto expositie met werk 
van Wil van Dusseldorp zelf, ter gelegenheid van zijn 70e verjaardag. 
In april en mei hadden we een prachtige groepsexpositie, genaamd
‘In mei leggen alle vogels een ei’. In augustus en september hebben we 
de galerie opengesteld voor een stock expositie. 
En tot 18 november kunt u nog komen kijken naar de expositie 
´Uit de diepte’ een nieuwe samenwerking van de Tilburgse kunstenaars 
Marc Mulders en Reinoud van Vught.  

Het jaar is nog niet voorbij: in deze nieuwsbrief vindt u ook informatie 
over het grafische werk van Roger Raveel, dat van 25 november 2007 tot 
18 januari 2008 te zien zal zijn. 

2007 is ook het jaar waarin we afscheid moesten nemen 
van Ru van Rossem, een kunstenaar die voor onze galerie erg belangrijk 
is geweest, en die we ook als vriend enorm zullen missen. 

Wil en Anneke van Dusseldorp

RAVEEL IN TILBURG

Het grafische oeuvre van Roger Raveel
25 november 2007 t/m 27 januari 2008

De Vlaamse kunstschilder Roger Raveel (1921) was in de zestiger jaren de gangmaker van 
de “nieuwe figuratie” waarvoor de inspiratiebronnen gevonden kunnen worden bij het 
abstracte werk van Piet Mondriaan en het expressionisme van Vincent van Gogh. Vanuit die 
verworven inzichten weet Raveel werkelijkheid en melancholie op een prachtige wijze met 
elkaar te verzoenen. De meeste inspiratie haalt hij uit zijn directe omgeving: uit de mensen 
die hem omringen, gebeurtenissen in de tuin, allerlei schijnbaar heel gewone zaken die  in 
zijn prenten een universele kracht en betekenis krijgen. 

Het is ons een grote eer het grafische werk van deze belangrijke kunstenaar in onze galerie 
aan u te mogen tonen. Opening zondag 25 november 15.00 uur, met Raveel-kenner Ludo 
Raskin, en Axel Buyse, vertegenwoordiger van de Vlaamse Regering.
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Agenda

30 september 2007 - 18 november 2007
 Uit de diepte, duo expositie van Marc Mulders en      
 Reinoud van Vught

25 november 2007 - 28 januari 2008
 Het grafische oeuvre van Roger Raveel

23 december 2007 -  6 januari 2008 
 De galerie is gesloten 

februari/maart  2008
 Werken op papier van Ger Lataster 

april 2008
 Boekpresentatie van Aldona Stachowska

mei/juni 2008, 
 Groepstentoonstelling ‘Great Nature’ met werk van 
 Paul van Dongen, George Meertens, Marc Mulders, 
 Reinoud vanVught en  Ronald Zuurmond 
 

Met veel plezier wijzen we u bij deze ook op een aantal andere 
exposities van onze kunstenaars:

Het werk van Reinoud van Vught is op dit moment ook te zien in het 
De Pont Museum voor Hedendaagse Kunst in Tilburg (tot 6 januari 
2008) en in Galerie van der Mieden in Antwerpen (tot 2 december 
2007). 

Werk van Marc Mulders maakt deel uit van twee Belgische groepsten-
toonstellingen:
- “Le peintre maudit” in De Halle in Geel loopt tot 2 december 2007
- de  expositie “Waterverf” in het Roger Raveel Museum in Machelen is 
tot 3 februari 2008 te bezoeken 

“Zijn geboorte, wie zal haar verhalen” kunst rond de kerststal , in de 
Heuvelse kerk te Tilburg,  een expositie die begint op 2 december en 
loopt tot 6 januari 2008  met werk van Paul van Dongen, George 
Meertens, Maarten  Mevis, Marc Mulders, Ru van Rossem, Reinoud 
van Vught en Ronald Zuurmond 

Kunstenaars in stock
Ook buiten de exposities om verkopen wij werken van onze 
kunstenaars. Aarzelt u niet contact op te nemen als u interesse heeft. 
Op dit moment hebben wij werk van de volgende kunstenaars in 
stock:

Eugène Brands, Paul van Dongen, Joop Liesker, Felix van der Linden, 
George Meertens, Marc Mulders, Johan Parmentier, Gerard van Rooij, 
Ru van Rossem, Koo Stroo en Reinoud van Vught
 

Website
Informatie over exposities, kunstenaars, werk in stock kunt u ook 
vinden op www.studiovandusseldorp.nl, waar u zich ook kan 
inschrijven voor een gratis digitale nieuwsbrief!

Openingstijden
wo t/m zo van 13.00 -17.00 Studio van Dusseldorp
en op afspraak Wilhelminapark 110
tel:  013-5420468 5041 EE Tilburg
mail@studiovandusseldorp.nl www.studiovandusseldorp.nl


