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Galerie Rufus pakt uit met 
Pieter Van Eenoge
Galerie Rufus pakt voor zijn tweede expositie uit met Pieter Van Eenoge, de 
gerenommeerde en vaak bekroonde illustrator van Brugse bodem. Het sug-
gestieve ‘Grids & Tits & Other Bits’ etaleert kleurrijke naaktportretten met 
een knipoog.

Pieter Van Eenoge
Pieter Van Eenoge is momenteel illustrator voor o.a. De Tijd, De Morgen en 
Weekend Knack en mocht al buiten de lijnen kleuren voor The New Yorker, 
Das ZEITmagazin en Vrij Nederland. Op zijn palmares prijken onder meer 
de Boekenpluim 2012 en een gouden plak van de Amerikaanse ‘Society of 
Illustrators’.

Galeriehouder, kunstminnend ontwerper en fan van het eerste uur Versprille is 
dan ook vereerd met zijn komst. 

“Een dergelijke klepper voor pas mijn tweede expo strikken… ik had het niet 
durven dromen.”

Oog voor de knipoog
Van Eenoge geeft zich in de tweede expo van Galerie Rufus artistiek bloot in 
zijn typische, bontgekleurde no-nonsense-stijl.

In ‘Grids & Tits & Other Bits’ draaien de schilderijen rond de relaties tussen 
mannen en vrouwen en de spitse band tussen rede en passies. Tegelijk knip-
oogt een grillig spel van ronde dingen en rechte hoeken naar het traditionele 
naaktportret.
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Over Jens Versprille
Jens Versprille (°1977, Gent) is Meester in de Beeldende Kunst (Sint-Lucas-
instituut Gent) en werkt momenteel als grafisch ontwerper in zijn eigen 
ontwerpbureau ‘Studio Rufus’ en als praktijklector in Luca School of Arts – 
Bachelor Beeldende Vormgeving.

In 2007 richt Jens mee het grafisch bureau ‘De Barbaren’ op.

In zijn vrije tijd klust hij bij als Van Gogh-imitator. In 2016 behaalt hij nog 
een eervolle 20e plek op ‘I am Vincent’, de online zoektocht van Douglas 
Coupland naar het evenbeeld van Van Gogh.

Over Galerie Rufus
Galerie Rufus is het creatieve geesteskind van Jens Versprille en presenteert 
hedendaagse, beeldende kunst met een sterk grafische inslag. Tegelijk leent de 
ruimte zich voor fotografische exposities.

De verscheiden tentoonstellingen balanceren telkens op het raakvlak van func-
tionele, toegepaste kunst en persoonlijke, autonome werken.

Meer info?
Jens Versprille | + 32 486 634 223 | hello@rufus.gallery | www.rufus.gallery
Galerie Rufus, Land van Waaslaan 58, 9040 Gent
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