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Tentoonstelling van 6 fotografen: 
  
Rob Lucas, Anna Pisula Mandziej, Paul 
Clason, Willem Jan Mengerink, Jan Broer, 
Cyril Wermers. 

 
           Nog te zien t/m 18 december. 
 
Vele belangstellenden waren aanwezig op 
de opening. 

 
 
Rob Lucas is in 2019 overleden. Om een 
deel van zijn werk nogmaals te laten zien 
heb ik een fotografenexpositie bedacht 
niet wetende dat we zoveel fotografen in 
Enschede hadden.  

                   
Rob Lucas heeft enorm veel foto’s 
gemaakt. Hij heeft vele Aziatische landen 
bezocht. En heeft heel veel foto’s gemaakt 
van de meest uiteenlopende mensen. Hij 
noemde zichzelf een mensenfotograaf om 
te laten zien dat we allemaal gelijk zijn. De 
Tubantia schreef: ‘Als hij, reizend door 
Azië, een tempel betreedt, boeit hem het 
gebedshuis niet. De biddende monnik en 
de dorpeling raken hem. De fotograaf van 
de menselijke maat.’ 
Van zijn hand verscheen een groot aantal 
fotoboeken, waaronder ‘Later is nu’. Voor 
€20,- te koop in de galerie. 
Daarnaast legde Rob zich ook toe op het 
illustreren van jaarverslagen, tijdschriften, 
en het ontwerpen van boekomslagen.  
 

                              
Paul Clason, voor tentoonstelling 
bezoekers een bekend figuur. Volgens mij 
bezoekt hij in Enschede en omgeving alle 
openingen en artist talks. Die foto’s zijn 
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allemaal te zien op flickr.nl waar meer dan 
1000 foto’s opstaan. Eén van de mooiste 
foto’s was van mijn eerste opening in mei 
2019 waar je alleen maar mensen zag van 
bovenaf genomen. 
 

 
Jan Broer houdt, net als Rob Lucas, van 
reizen.                             
Van Vietnam tot Valencia fotografeert hij 
voornamelijk bijzondere elementen van 
gebouwen. Architectuur heeft zijn grote 
belangstelling en dat is te zien aan zijn 
foto’s. Van hem zijn ook placemats en een 
kalender te koop. 

                                          
Anna Pisula Mandziej, afkomstig uit Polen 
en sinds 81 wonend in Enschede. De enige 
vrouw in deze expositie, maar ook een 
wereldse vrouw. Zij nam deel aan vele 
tentoonstellingen in Europa. Haar foto’s 
zijn opgenomen in privécollecties inclusief 
5 musea. 
 

 
Willem-Jan Mengerink, aangedragen door 
Rein Kroes. Toen ik hem benaderde heeft 
hij de uitdaging aanvaard en heeft speciaal 
voor deze tentoonstelling wat 
vernieuwends gedaan. Een mooie serie 
gemaakt: Leaves. Ook van hem is een 
kalender te koop. 

                      
Cyril Wermers is voor velen een bekend 
figuur. Zeker als je op Facebook zit. En wie 
kent Tiago nou niet. Een twee eenheid, 
alhoewel er wel iemand is bijgekomen… 
Belinda 
Bas van der Linden noemt hem “de lens 
van Enschede” Waar iets te doen is, daar 
is ook Cyril. Bijv.; de KOP, met fotograaf 
Ebo Fraterman resultaten beoordelen van 
fotografen in Losser, kunstmuseum Den 
Haag, geveltoeristen in Enschede, het 
Bolwerk, protesten en ga zo maar door. 
 
Deze tentoonstelling is dit weekend en 
komend weekend nog te bezichtigen in 
het Robsonpand bij              
Galerie Dédé Grützmacher, 
Blekerstraat 165, Enschede. 
 
Daarnaast kunt u ook de tentoonstelling 
‘ROOTS’ van Miguel Dominguez bekijken, 
georganiseerd door Vierkwart. 
                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
De volgende tentoonstelling start op        
7 januari met  
Kitty Korver, vilt kunst,     
Eefje van den Braak, keramiek en     
Anneke Coops, mono prints



 


