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De komende periode tonen wij sieraden van drie kunstenaars die nieuw zijn in
Galerie Ra: Rebekah Frank uit de Verenigde Staten, Sophie Hanagarth uit
Zwitserland, en Nils Hint uit Estland. Wat hun werk verbindt is de kloeke vormgeving, het gebruik van staal en ijzer, en de techniek van het (heet) smeden.
U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling, in aanwezigheid
van de kunstenaars, op zaterdag 24 mei van 16 - 18 uur.

expositie

Rebekah Frank
24.05.14 - 12.07.14
Rebekah Frank stelt colliers
samen uit draad en ketting,
die binnen- en buitenruimte begrenzen. Flexibele ‘tekeningen’, die zich
– gedragen – voegen naar
het lichaam. Het harde
materiaal verandert dan in
een vloeiend en glooiend
lijnenspel.

Sophie Hanagarth
24.05.14 - 12.07.14
Sophie Hanagarth, winnaar van de Françoise van den Bosch Prijs 2014, dwingt
rood-gloeiend ijzer tot robuuste, haast agressieve en tegelijk sensuele vormen.
Benamingen als French Kiss en Lipstick verwijzen naar die dubbelzinnige
lichamelijkheid.

Nils Hint
24.05.14 - 12.07.14
Nils Hint transformeert ijzeren
gereedschap en dagelijkse voorwerpen tot karikaturen en
schaduwen van zichzelf. Met
elkaar gecombineerd vormen ze
surrealistische en grappige verhalen, open voor interpretatie.

berichten
KunstRai 2014 vindt van 4 tot 9 juni plaats in de
Amstelhal van Rai Amsterdam.
Galerie Ra, stand nummer 34, toont een breed
overzicht van sieraden en vessels, en op de wand
recent werk van Lam de Wolf: 65 HOOFDZAKEN.
Galerie Ra is tijdens deze beurs gesloten.

Attai Chen, winnaar van de Andy Prize 2014, exposeert zijn werk van 23 mei tot 25 oktober 2014
onder de titel: “In Between”, in het Museum of Art,
Tel-Aviv, Israel. Ter gelegenheid hiervan verschijnt
een uitvoerige catalogus.

boeken

Lam de Wolf

Recent verschenen boeken en catalogi, verkrijgbaar via Galerie Ra:
Lam de Wolf, niet op de tenen maar uit de tenen, Nederlands, € 20
Jasmin Matzakow, Engels, € 20
Bettina Speckner Schmuck / Schmuck und Objekte von Daniel Spoerri, Duits, € 25
Reinhold Ziegler, Cosmic Debris, meteorites and jewellery objects, Engels, € 23,50
Art Jewelry Forum’s, Best of Interviews, Engels, € 20
Jewellery in Israel, multicultural diversity 1948 to the present, Engels, € 37,50
Schmuck 2014, Sonderschau der 66.Internationalen Handwerksmesse München,
Duits en Engels, € 20

