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De komende tentoonstelling in Galerie Ra toont onder de titel The Young Ones,
nieuwe sieraden van zes jonge kunstenaars: Laura Deakin, Anja Eichler, Jasmin
Matzakow, Jie Sun, Silvia Weidenbach en Zindzi Wijminga.
U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling, in aanwezigheid
van de kunstenaars, op zaterdag 30 maart, van 16-18 uur.

expositie

The Young Ones
30.03.13 – 22.05.13
In 2010 opende Galerie Ra zijn
deuren in de Nes ook royaal voor
nieuw talent, voor recent afgestudeerden. Ra introduceerde hen
met werk dat nog aan hun eindexamen refereerde. Nu toont Ra
hun verdere ontwikkeling als zelfstandig kunstenaar, het vervolg:

Laura Deakin stelde zich als uitgangspunt
voor haar collectie My Press de vraag: ‘hoe maak
ik het vluchtige permanent’?

Anja Eichler gebruikte de specifieke
kwaliteiten van haar materiaal, werkhandschoenen, in de Urbanauten, broches als
wonderlijke wezens.
Jasmin Matzakow is gefascineerd door hout,
en graaft zich daar zelfs letterlijk in, waardoor
archaïsche vormen en structuren ontstaan.

Jie Sun maakte na de Big Fish nu The Queen.
Fantasiedieren die hij zorgvuldig opbouwt,
eigenlijk laat ontstaan uit talloze simpele
onderdelen.

Silvia Weidenbach verbindt in haar sieraden
nieuwe technologie met traditionele ambachtelijkheid. Door beide te begrijpen en te gebruiken
vindt zij nieuwe vormen van expressie.

Zindzi Wijminga werkt met plastic wegwerpbestek en transformeert dit tot objecten met een
vloeiend karakter, die als sieraad een nieuw
leven gaan leiden.

nieuw in de collectie

Pavel Opocenski freest als een beeldhouwer vormen uit massief materiaal.
Soms uit gelaagde materialen, zoals nu
in zijn Snowboard sieraden.

Carlier Makigawa exposeerde
onlangs, op de tentoonstelling
Schmuck 2013 in München, een
aantal nieuwe armbanden. Deze
sculpturale constructies zijn nu
ook in Ra te zien.

berichten

Attai Chen, die afgelopen zomer in Ra exposeerde met
zijn verfijnde broches en hangers van papier, is onderscheiden met de Andy Prize 2014, een jaarlijkse prijs voor
een Israëlische kunstenaar, voor excellence in sieraden,
keramiek, glas of mode.

