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De komende periode toont Galerie Ra, onder de titel Daily Delicious, nieuw werk van
Gésine Hackenberg. U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling, in aanwezigheid van de kunstenaar, op zaterdag 31 augustus van 16 – 18 uur.

expositie

G é s in e H a c k e n b e r g
Daily Delicious
31.08.13 – 16.10.13
Voor haar masterproject, dat zij in juni jongsleden
succesvol afsloot aan de MAD-faculty / Object &
Jewellery in Hasselt, waar zij ook lesgeeft, deed
Gésine Hackenberg onderzoek naar fruit en
groenten, symbolen van vruchtbaarheid en
overvloed, en hun relatie tot sieraden. Zij zegt
er zelf het volgende over:

Groenten en fruit behoren tot de fundamentele voedingsmiddelen van de mens. Ze zijn
te koppelen aan één van zijn meest primaire en alledaagse behoeftes, namelijk eten, en
staan daardoor in nauw verband met de mens. Sterker nog, ze prikkelen en verleiden de
zintuigen. Ook voor sieraden zijn deze eigenschappen van groot belang.
Mijn sieraden willen de relatie van groenten en fruit tot de mens en zijn lichaam
verbeelden. Hierbij dient voornamelijk de alledaagse omgang met deze natuurproducten als inspiratiebron; het boodschappen doen, het pellen, het schillen,
bereiden en eten zelf. Het sensuele plezier daarbij nodigt uit tot het celebreren van
de kleine momenten, het spelen met groenten en fruit en zich sieren met hun pracht.
Bij de vertaling naar sieraden worden beelden opgeroepen uit de kunst en ornamentiek,
van weelde en overdaad, van oogstfeesten en traditionele versiering.
In de uitvoering van dit werk ligt de nadruk op het menselijk perspectief en op een
geconstrueerde natuur.

berichten

Spoons are the Mirror
of a Culture
01.09.13 – 16.10.13
Een mini-expositie van
etnografische en door
kunstenaars ontworpen
lepels, in Galerie
Lemaire en Galerie Ra
te Amsterdam.
Deze expositie wordt in
beide galeries feestelijk
geopend op zondag
1 s e p te m b e r v an
14 – 18 uur.
U kunt dan ook proeven van gerechten uit het boek Rijntjes Keukengeheimen.
Galerie Lemaire, Reguliersgracht 80, Amsterdam, do-za 11-17 uur
Galerie Ra, Nes 120, Amsterdam, wo-za 12-18 uur.

DARE TO WEAR

Sieraden uit de Collectie Paul Derrez / Willem Hoogstede

Dare to Wear
Sieraden uit de Collectie Paul Derrez /
Willem Hoogstede
15.09.13 – 26.01.14
Sinds 1974 verzamelen Paul Derrez en Willem
Hoogstede sieraden. In eerste instantie om deze
zelf te dragen, later ook als representatie van een
kunstenaar, een collectie of een moment in de tijd.
De Collectie Paul Derrez / Willem Hoogstede is
illustratief voor een halve eeuw sieraadontwikkeling.
Ze illustreert de drang tot heroriëntatie en vernieuwing. De enorme energie, productie en diversiteit.
Het doorbreken van stereotypen en grenzen. Het
opzoeken en creëren van vrijheid: Dare to Wear!
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