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Tentoonstelling van Jolanda van Harten 
en Rudi Bastiaans.  
 
Op 27 augustus was de opening. 

Rudi Bastiaans: 
Rudi ziet de dingen die hem omringen 
vaak in een ander perspectief. Elementen 
en vondsten uit de natuur arrangeert hij tot 
zogenoemde mixed media. Zijn grafiek 
bestaat uit composities van over en door 
elkaar afgedrukte beeldlagen. Ook tekent 
of schildert hij over zijn gezeefdrukte 
beelden heen. Nu is hij aan het recyclen 
zou je kunnen zeggen. Zijn huidige werken 
bestaan uit gezeefdrukte elementen die 
samen een verrassend nieuw beeldvormen 
zoals zijn takken.            

                              

 
Jolanda van Harten: 
Gevonden voorwerpen, uit de natuur, van 
de straat of de rommelzolder zijn in 
combinatie met verwondering en 
herinnering vaak aanleiding voor het 
maken van collages, assemblages, mixed 
media, gebonden boekjes of grafisch werk. 
Jolanda heeft een prachtige serie 
zeefdrukken op hout gemaakt genaamd 
‘Alleen in Twente’. Al fietsend door 
Twente kwam ze veel van die oude 
(alleenstaande, gewortelde) boerderijtjes 
tegen. 
                  

                      
 
De expositie duurt t/m 2 oktober 
 
Welkom tijdens 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 
 
Op 8 oktober start de nieuwe  expositie 
met Ria Geerdink, Onno Dirks en Frank 
Haafkes

Galerie
Dédé
Grützmacher



Op 2 september opende in dit 
Robsonpand nog een expositie en wel van 
alle kunstenaars van St. Vierkwart en alle 
andere kunstzinnige bedrijfjes zoals o.a. 
Reina’s naaiatelier, Marks Beeldbouw, 
Barbara Sendker, beeldend kunstenaar, 
Michiel de Wit, architect.  
Mikos Teuben is de kartrekker van dit 

            
initiatief. Deze tentoonstelling heeft  
dezelfde openingstijden als mijn galerie en 
is te zien t/m vrijdag 23 september.  

 
 
 
Van 01-09 tot en met 30-11 vinden in het 
hele land activiteiten plaats in het kader 
van de Grafiektriënnale onder de 
noemer GRAFIEK22. Deelnemers zijn o.a. 
musea, galeries, groeps- en particuliere 
werkplaatsen en ateliers!  
In Enschede doen diverse galeries en 
ateliers mee. Op 2 oktober is er een 
feestelijke route georganiseerd langs de 
verschillende locaties in Enschede, die je 
te voet, per fiets of auto kan afleggen. 
Er zijn programmaboekjes en 
routebeschrijvingen bij alle deelnemende 
locaties te verkrijgen. 

2 oktober feestelijke route voor 
grafiekliefhebbers 
12.00 Dr.Zamenhoflaan 295,  

Pop-Up Galerie Alegria 
            Hilda Boer 
13.00 H.B.Blijdensteinlaan 83 
 Arendsmanhuis 
            Adrie Arendsman 
14.00 Bamshoevelaan 49 
 Villa Welpeloo 
Lithografen Basement Press Diepenheim 
15.00 Marktsrtraat 12 
 Boekhandel Broekhuis 
            Annelien Dam 
16.00 Walstraat 13 
 Beeld & Aambeeld 

Elsbeth Cochius, Floor Max 
17.00 Blekerstraat 165 
 Galerie Dédé Grützmacher 
 Jolanda v. Harten, Rudi Bastiaans 
 Robson/Vierkwart 
 Marion Bouwhuis, Lenneke  

Saraber, Henriëtte Tavenier, 
Sjoerd Tegelaers, Sophie 
Teunissen, Rudi Bastiaans en 
Jolanda van Harten 

 
Afsluiting met een drankje en een hapje 
tot 18.30 uur 
 

 
 
 
                  
Dédé Grützmacher



 


