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De komende periode toont Galerie Ra nieuw werk van Esther Knobel onder de
titel Memory Vessels, en werk van haar zoon Yonatan Ward, onder de titel In Case
of Emergency.
U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling, in
aanwezigheid van de kunstenaars, op zaterdag 5 september van 16 – 18 uur.

expositie

Esther Knobel
Memory Vessels
05.09.15 – 10.10.15
Deze Memory Vessels zijn een soort volkskunst: objecten, versierd met een mozaïek van gevonden, sieraadachtige
materialen. Zij gaan over treurnis en
sentiment.
Herinnering is altijd het thema geweest
in Esthers creatieve proces en werk.
Zij gebruikt de techniek van email op een
ondergrond van koper, zoals eerder in de
collecties Fruit of the sea en Magnets.
Reeds in haar opleiding trok deze
techniek haar aan, als ontsnapping uit
de meer rigide sieraden training. Nu

verwondert zij zich over haar voortdurende relatie met deze techniek
die gemakkelijk lijkt, maar vaak een
gevecht is. Ook toont Esther Knobel
in deze expositie hangers in
geëmailleerd gegoten ijzer, die zij
onlangs maakte tijdens een residency bij de firma Kohler in de USA,
waar zij van de giet- en emailleerfaciliteiten gebruik kon maken.

Yonatan Ward
In Case of Emergency
05.09.15 – 10.10.15
Deze groep werk, broches, komt voort uit onderzoek naar de wereld van wegwerpmaterialen en naar verpakking van functionele objecten. Yonatan omhult verschillende functionele materialen of voorwerpen met kunststof, waarbij de originele
vormen als een herinnering zichtbaar blijven.
Door verwerking van eenvoudige elektronica-onderdelen, die locaties bepalen of
energie verzamelen, worden deze objecten ’open’ talismans die momenten van
comfort of kracht bieden in verschillende soorten kleinschalige en emotionele
noodgevallen.

