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Tentoonstelling van Sophie Teunissen, 
Riet Schäning en Lex Pauka.  

Op 7 augustus om 16.00 uur zullen de 
kunstenaars een arBst talk houden over hun 
werk. 

  Sophie Teunissen 
haalt veel inspira>e uit filosofie en haar 
vraagstukken over de rela>e tussen mens en 
werkelijkheid. Bij Sophie komt dus alles uit 
haarzelf. Of zoals ze zelf aangeeC:  
“Ik kaart gevoelens aan van onzekerheid, 
twijfel, frustra>e, lieHebben, conflict, 
machteloosheid, eenzaamheid, 
verbondenheid, geluk en irra>onaliteit. Ik zie 
juist schoonheid in de diepgang van onze 
complexe gevoelswereld; de wisselwerking 
tussen binnen en buiten, gevoel en 
gebeurtenis, controle en overgave”. 
Dit doet zij in haar fotopolymeer etsen. Haar 
foto’s, geleerd van haar vader, gecombineerd 
met tekeningen, waar haar moeder enorm 
goed in is en teksten. Sophie is begin juli 
geslaagd voor de master Arts, Culture & 
Society aan de Erasmus Universiteit te 
RoYerdam. 

  Bij de beelden van Riet 
Schäning ontdek je ges>leerde figuren, die 
hun uitdrukkingskracht vooral ontlenen aan de 
spanning van vorm, ritme en composi>e.  
Riet maakt bij haar beelden gebruik van de 
ruwheid in contrast met gepolijste delen. Dat 
maakt de beelden waar zij dat heeC gedaan 
spannend. Ook maakt ze gebruik van de kleur 
van het materiaal. Bij sommige beelden heeC 
de kleur haar juist aangezet tot gepolijste 
vormen.  

                 Lex Pauka, 
reclameman in hart en nieren, maar daarnaast 
al>jd aan het tekenen, ontwerpen of 
componeren van structuren en collages. Lex 
kan prach>ge mensfiguren tekenen. In de 
communica>e maakte Lex al gebruik van 
collages, maar dan in woorden, waar mensen 
een visueel beeld bij kregen. Zijn collages 
vertellen ook een  
verhaal. 



 

 

De galerie is gesloten van 8 t/m 26 aug. 

Op 27 augustus is de opening van de exposi>e 
van Jolanda van Harten en Rudi Bas>aans om 
16.00 uur 

 

 

Welkom >jdens de openingsuren van 
vrijdag t/m zondag van 14.00 tot 17.30 uur Of 
via telefonische afspraak: 06 13987071.  
                  
Galerie Dédé Grützmacher 
Blekerstraat 165, Enschede


