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nieuwsbrief

nR 44 | 4 OktObER 2016
Op zaterdag 15 oktober viert Galerie Ra zijn 40-jarig
bestaan! Vanaf 14.30 uur is iedereen welkom in restaurant Mappa, Nes 59. Daar wordt om 15 uur door
Paul Derrez het boek: Galerie Ra 40 jaar Dierbaar,
aangeboden aan Carin Reinders, directeur CODA,
Apeldoorn. The Rozettes zorgen voor een extra
feestelijke stemming.
Om 16 uur opent in Galerie Ra de tentoonstelling:
Ra Now, waarin t/m 10 december 2016 actueel werk
van de momenteel door Ra vertegenwoordigde
kunstenaars is te zien.

Tekst in Nederlands en Engels, € 25
De speciale editie inclusief 2016-remake
van de Disc-brooch (1985) van Herman
Hermsen, kost € 48

Dierbaar
40 jaar galer ie

Ra gallery 40 year s

4

In Galerie Ra 40 jaar Dierbaar beschrijft
galeriehouder Paul Derrez de geschiedenis van ‘zijn’ Galerie Ra. Hij vertelt
over de filosofie achter de Amsterdamse sieradengalerie en over de
context, opzet, organisatie en praktijk.
Een complete tentoonstellingslijst zet
alle galerieactiviteiten in de afgelopen
veertig jaar op een rij.
Bijzonder is dat ook enkele sieraadverzamelaars en klanten van Ra aan het
woord komen, met een kort, persoonlijk
verhaaltje over een door hen gekoesterd
sieraad of voorwerp dat ze ooit in de
galerie kochten.

Cherished

Galerie Ra 40 jaar Dierbaar is verkrijgbaar via Galerie Ra en ook bij Ra Books op
de beurs SIERAAD, van 10-13 november in de Gashouder in Amsterdam. Op
SIERAAD kunt U ook de tentoonstelling 40 jaar Galerie Ra zien met een overzicht
van sieraden uit die 40 jaar, uit de collectie Paul Derrez/Willem Hoogstede.
www.sieraadartfair.com

berichten

Het tijdschrift Art Aurea schenkt in het komende herfstnummer extra aandacht
aan het jubileum van Galerie Ra, onder andere met een fotoserie door MisjaB
waarin sieraden uit Galerie Ra worden gedragen door zelfbewuste persoonlijkheden. Art Aurea is altijd bij Ra verkrijgbaar voor € 15.

Op 15 oktober wordt ook een nieuwe website gelanceerd,
beginnend met 40 lemma’s die direct of indirect te maken
hebben met de 40 jarige geschiedenis van Galerie Ra.
Deze Nederlandstalige website werd samengesteld en zal
regelmatig worden aangevuld door Esther Doornbusch.
www.hedendaagsesieraden.nl

Op 6 november opent in het
Goldschmiedehaus in Hanau de
18th Silver Triennial International met
zilverwerk van 138 zilversmeden en
vormgevers uit 24 landen, waaronder
Julie Blyfield, Marian Hosking, Frieda
Doerfer , Sam-Tho Duong en Hilde
Foks (zie foto). De catalogus met
afbeeldingen en beschrijvingen van
alle werk is dan ook verkrijgbaar via
Galerie Ra. In Engels en Duits, € 28.
www.goldschmiedehaus.com

Op 22 oktober opent in het Gorcums Museum de tentoonstelling seventies
music-fashion-design
Te zien t/m 19 maart 2017, met onder andere een selectie sieraden en badges uit
de zeventiger jaren, uit de collectie Paul Derrez/Willem Hoogstede.
www.gorcumsmuseum.nl

