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Beste lezer,

Het doet ons een genoegen u met deze nieuwsbrief informeren over de 
activiteiten van Studio van Dusseldorp. 
2008 was voor ons een druk jaar met verschillende bijzondere exposities.

We begonnen het jaar met het grafische werk van Roger Raveel. 
In maart hadden wij een expositie met olieverf, tekeningen en etsen van 
Ger Lataster. 
In mei en juni hadden wij een prachtige groepsexpositie, 
genaamd 'Panorama' met werk van Paul van Dongen, George Meertens,  
Marc Mulders, Reinoud van Vught en Ronald Zuurmond.
En in september en oktober presenteerden wij 
de zeer succesvolle duo-expositie van Marc Mulders en Claudy Jongstra 
onder de naam 'Stromen'. 

En het jaar is nog niet voorbij! In deze nieuwsbrief vindt u informatie over 
de tentoonstelling 'Het vege lijf' en nieuws over verdere activiteiten van 
onze kunstenaars. 

We nodigen u van harte uit voor een bezoek aan 
Studio van Dusseldorp. 

Met vriendelijke groet,

Anneke en Wil van Dusseldorp

Nieuwsbrief 
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 Het vege lijf
    23 november – 21 december
 
  Een groepsexpositie met het menselijke naakt als onderwerp. 
  Wij hebben het genoegen het werk 
  van acht bijzondere kunstenaars te tonen
  die de mens in zijn meest pure verschijning laten zien.

Paul van Dongen, aquarel en etsen
Het werk van Paul van Dongen wordt gekenmerkt 
door een grote aandacht en liefde voor het detail. 
Hij concentreert zich op het naakte lichaam zonder 
achtergrond of literaire context. 
In zijn monumentale etsen en aquarellen toont hij 
mensen die vallen, liggen en bidden.  
Zij trachten allen het vege lijf te redden, maar vinden 
geen vaste grond in zich zelf.

Inez van Lamsweerde + Vinoodh Matadin, fotografie
Het vrije werk van Inez van Lamsweerde/Vinoodh Matadin 
is extreem en emotioneel. 
Zij onderzoeken hoe dingen in een andere context 
een nieuwe betekenis krijgen. “In schoonheid schuilt 
de waarheid. Pure schoonheid is een overweldigende 
ervaring”. 
In de serie Naked People 2005, naaktstudies van 
beroemde modellen, toont elke foto ook een aspect 
van de kunstenaars. 



Ad Willemen, tekeningen en etsen
Zijn stevige aanpak van lijnvoering, zijn gevoel voor plastiek, zijn inzicht 
in de bouw van de gecompliceerde figuur in het vlak, de opmerkelijke 
details en het subtiele gebruik van kleur, maken de tekeningen van Ad 
Willemen tot avontuurlijke en soms prikkelende belevenissen.

Luc Huijbregts, houten sculpturen 
De in Spanje wonende Huijbregts snijdt daar zijn houten 
beelden. 
Door honderden gutssteken groeien deze naar kernach-
tige plastische vormen die, na een persoonlijke toepass-
ing van bijzondere pigmenten, gaan trillen als een 
glanzend Spaans landschap. 
Het vege lijf wordt teruggebracht tot slechts een contour. 

Ger Lataster, schilderijen, tekeningen en etsen
Het werk van Ger Lataster is zowel in techniek als onderwerp 
veelzijdig. Lataster staat bekend als een abstract-expressionist, 
voor wie herkenbaarheid steeds meer ondergeschikt is gemaakt 
aan de emotie, die het totale beeld oproept. Zijn naakten zijn 
sterk geabstraheerd.

Joop Liesker (†) & Riky Schellart van Deursen, tekeningen
Jarenlang hebben zij wekelijks samen het model tekenen beoefend. 
Joop Liesker was kunstenaar en docent aan 
de Academie voor Beeldende Vorming, en zijn specialiteit was al die 
jaren portret en naaktmodel. Riky Schellart van Deursen gaf 
jarenlang les aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten 
Den Haag en zij werkt veel in opdracht. We tonen een selectie van 
hun mooiste tekeningen naar model. 



Verder nieuws van onze kunstenaars

De Prins Bernhard Cultuurfonds Prijs voor Toegepaste Kunst en Bouwkunst 2008 is toegekend    
aan stofontwerper Claudy Jongstra. De prijs bedraagt € 50.000 en wordt 25 november uitgereikt 
in het Muziekgebouw aan 't IJ in Amsterdam.

Marc Mulders nodigde Claudy Jongstra uit om samen een Gesamtkunstwerk te maken. Uit hun 
intense samenwerking is Mapping out Paradise ontstaan, een zaalvullende installatie waarin 
gebrandschilderd glas, draperieen van vederlicht vilt en grote fotocollages visueel en inhou-
delijk een verbond aangaan. Nog tot 16 november te zien in het De Pont Museum in Tilburg.

Roger Raveel heeft grote bewondering voor het werk van landgenoot James Ensor en is hem in 
1945 persoonlijk gaan bezoeken.  De tentoonstelling Ensor & Raveel brengt voor het eerst een 
groot aantal topwerken van beide kunstenaars bij elkaar. Tot 22 februari in het Roger Raveelmu-
seum in Machelen aan de Leie (België)

Ad Willemen publiceerde onlangs voor het eerst in tien jaar een nieuw boek getiteld Naakt+ 
met een een selectie uit de vele erotische potloodtekeningen die hij de laatste 15 jaar maakte. 
De oplage van deze bijzonder fraai vormgegeven uitgave is gelimiteerd tot 500 exemplaren, 
en enkele exemplaren zijn beschikbaar tijdens de expositie Het Vege Lijf.

Wil van Dusseldorp heeft in juni zijn immense foto-archief met meer dan 100.000 negatieven 
overgedragen aan het Regionaal Archief. Tijdens een feestelijke bijeenkomst in het Textielmu-
seum nam Wethouder Hugo Backx de collectie met bedrijfs- en architectuurfotografie in 
ontvangst, en bracht oud-medewerker Louis van den Meijdenberg zijn jaren bij Studio van 
Dusseldorp in herinnering. Het was een bijzondere bijeenkomst. Een selectie uit het werk zal 
voor het eerst te zien zijn in het nieuwe gebouw van het Regionaal Archief.

Kunstenaars in stock
Ook buiten onze exposities verkopen wij werken van onze kunstenaars.
Bent u op zoek naar een bijzonder en persoonlijk kerstgeschenk? Of wilt u advies over het werk 
van een van onze kunstenaars? Aarzelt u niet contact op te nemen om de mogelijkheden te 
bespreken.
Op dit moment hebben wij werk van de volgende kunstenaars in stock:

Paul van Dongen, Felix van der Linden, George Meertens, Marc Mulders, Johan Parmentier, Roger 
Raveel, Gerard van Rooij, Koo Stroo en Reinoud van Vught.

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

open do t/m zo van 1300-1700 uur

en op afspraak

www.studiovandusseldorp.nl  

info@studiovandusseldorp.nl
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