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Anne Stolwijk
Gasthuissteeg 2 (Driekoningenkapel)
Anne Stolwijk is gefascineerd door de 
kwetsbaarheid van vervallen en verlaten 
monumentale gebouwen. Deze fragiele staat 
wordt met tere, gedetailleerde collages van 
gescheurd krantenpapier weergegeven. Zij 
toont in de Driekoningenkapel haar recente 
werk. 
www.krantenkunst.nl

Kunstenaarsnetwerk Het Web
De Veentjes 35
Het Web is een samenwerking van 40 kun-
stenaars die een breed scala aan technieken 
afdekken, te zien zijn o.a. schilderijen, beeld-
houwwerken en keramiek. Extra aandacht 
wordt besteed aan het textiele werk van 
Ineke ter Haar en het ruimtelijke werk van 
Jan Opdam.
www.webartsight.nl

Kunstuitleen Stadsmuseum Doetinchem
Burg. Van Nispenstraat 2
Kunstuitleen Doetinchem beschikt over een 
grote collectie hedendaagse kunst, waaron-
der prenten, schilderijen en objecten. In het 
Stadsmuseum wordt werk getoond van Gel-
derse kunstenaars, vooral afkomstig uit de 
Achterhoek en Doetinchem in het bijzonder.
www.kunstuitleenstadsmuseum.nl

Jeroen Peters
Hofstraat 2 (Gruitpoort)
Jeroen Peters is een autonoom 
fotograaf, gespecialiseerd in 
architectuur- en documentaire-
fotografie met een sterk ‘human 
interest’ karakter. Hij toont in de 
Gruitpoort een uitgebreide selectie 
van zwart-wit en kleurenfoto’s uit 
diverse recente series.
www.jptrs.nl

Kunstroute Doetinchem 2014

In Doetinchem wordt veel goede beelden-
de kunst gemaakt en geëxposeerd. Deze 
kunstroute langs ateliers van kunstenaars en 
verschillende expositieruimtes vestigt hier 
extra de aandacht op. Een belangrijke plaats 
in deze route wordt ingenomen door diver-
se opkomende maar ook gevestigde toon-
aangevende kunstenaars uit Doetinchem 
zelf. Daarnaast is werk te zien van andere 
Achterhoekse, Nederlandse en internationa-
le kunstenaars die regelmatig geëxposeerd 
worden.

Dit jaar vindt Kunstroute Doetinchem 
plaats op zaterdag 21 en zondag 22 juni. 
Van 12.00 tot 17.00 uur is op twaalf loca-
ties verspreid over de stad een grote ver-
scheidenheid te zien aan beeldende kunst. 
De getoonde werken variëren van schilde-
rijen tot keramische objecten, van fotogra-
fie tot krantenkunst en van glazen objecten 
tot leren voorwerpen. In veel gevallen zijn 
deze werken ook te koop, soms zelfs direct 
mee te nemen. Misschien een mooie gele-
genheid om een uniek werk te bemachtigen 
en daarmee uw eigen kunstverzameling te 
beginnen of verder uit te breiden…

Kunstroute Doetinchem wordt mede moge-
lijk gemaakt door Catharina Cultureel, Gruit-
poort, WinkPrint, ZEPromotie, Restaurant 
Borghuis, Flynth adviseurs en accountants, 
Artpixels, en Saskia Bruil Projecten.

www.kunstroutedoetinchem.nl

www.krantenkunst.nl
http://www.webartsight.nl
http://www.kunstuitleenstadsmuseum.nl
http://www.jptrs.nl
http://www.catharinacultureel.nl
http://www.gruitpoort.nl
http://www.gruitpoort.nl
http://www.winkprint.nl
http://www.hetborghuis.nl
http://www.hetborghuis.nl
http://www.flynth.nl/Flynth/Vestigingen/Gelderland/Doetinchem.aspx
http://www.artpixels.nl
http://ontwerp.saskiabruil.nl
http://www.kunstroutedoetinchem.nl
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Judith Rigter
Garonnedal 25
Judith Rigter werkt in een losse, 
impressionistische stijl waarbij licht, 
kleur en olieverftoets de belangrijke 
kenmerken zijn. Favoriete onderwerpen 
zijn mensen en landschappen, in eigen 
atelier toont zij recent werk gemaakt in 
Frankrijk en zuid-Engeland.
www.judithrigter.nl

Helmien van den Heuvel
Lavendelveld 24
Helmien van den Heuvel is een beeldend 
kunstenaar/ontwerper met grote voorliefde 
voor leren voorwerpen zoals tassen en etuis. 
Daarnaast maakt zij ook op mozaïek geba-
seerde objecten. In haar eigen atelier toont 
zij een selectie van haar werk.  
www.helmienvandenheuvel.com

Galerie NUMMER40
2e Loolaan 40
Galerie NUMMER40 is gespecialiseerd in 
abstracte objecten en wandsculpturen van 
glas, keramiek en diverse andere materialen. 
De galerie toont werk van zowel opkomen-
de als gevestigde kunstenaars uit Europa, 
Noord-Amerika en Australië.
www.nummer40.com

Rido Jansen
Heuthorststraat 55
Rido Jansen is een kunstenaar die vaak 
schildertechnieken toepast op doek of pa-
neel in combinatie met zeer uiteenlopende 
materialen om “mensfiguren” en “koppen” 
te verbeelden die balanceren tussen abstract 
en figuratief. Zij toont een selectie uit recent 
werk.
www.ridojansen.nl

Villa Ruimzicht
Ruimzichtlaan 150 (Arboretum)
Het stadslandgoed met de monumentale 
bomen rond Villa Ruimzicht is regelmatig 
podium voor exposities van beeldende kunst 
voor de buitenomgeving. Deze keer worden 
in het park diverse grote en kleine sculp-
turen van beeldhouwer Jozef Kemperman 
getoond.
www.hotelvillaruimzicht.nl

Carla de Vrijer
Zuivelweg 140
Carla de Vrijer is een keramiste die bij 
voorkeur  monumentale abstracte sculp-
turen maakt. Vorm en evenwicht staan 
in haar werk centraal. In eigen atelier 
toont zij recent gemaakt raku gestookt 
werk gecombineerd met porselein.
www.dekleinood.nl

André Wiesman
Holterweg 121A
André Wiesman is een keramist die uitgaat 
van basale, universele vormen. De raku 
gestookte objecten zijn meestal traditioneel 
gedraaid maar recentelijk ook opgebouwd 
uit platen klei. In eigen atelier toont hij een 
selectie van zijn huidige werk.
www.andrewiesman-raku.nl

Ellie Besselink/Anita ten Hoopen
Holterweg 121A
Ellie Besselink en Anita ten Hoopen vormen 
een kunstenaarsduo dat gespecialiseerd is in 
objecten en wandpanelen op basis van vilt. 
Zij tonen in eigen atelier hun meest recente 
werk waarbij kleine dagelijkse voorwerpen op 
vilt in een nieuwe context geplaatst worden.
www.ontroerend-goed.com

‘t Brewinc
IJsselkade 13
’t Brewinc toont een keur aan beel-
dende kunst. Zo is er de expositie 
van de Gelderlander Kunstprijs 2014. 
Daarnaast is er werk te zien van 
fotograaf Yke Ruessink en zijn van 
Anne Stolwijk haar tien HP/De Tijd 
schrijversportretten aanwezig. 
www.brewinc.nl
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