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De komende periode toont Galerie Ra nieuw werk van Réka Fekete onder de titel
Transition.
U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling, in aanwezigheid
van de kunstenaar, op zaterdag 25 april van 16-18 uur.

expositie

Réka Fekete
Transition
25.04.15 – 13.06.15
Reizen en verhuizen, en de emotionele en
praktische veranderingen die dit met zich
meebrengt; Réka Fekete beleeft het intens.
Achterlaten en inpakken, ontmoeten en
ontdekken. Routes, plekken, gebouwen en
bouwplaatsen. Hoe verhoudt dit alles zich
tot elkaar en tot haar zelf?
Haar hoofd is een machine waarin indrukken
van buiten, en de manier waarop zij processen
van transitie beleeft, met elkaar worden
verbonden tot nieuwe inzichten en mogelijkheden.
Ook in haar werkwijze, bij het maken van
sieraden en objecten, zien wij deze transitie:
plattegronden en routes, construeren en
reconstrueren. Uit losse vormen, zoals letters
die nog woorden moeten worden. Bij de
sieraden worden materialen als staal en textiel,
gevouwen en gestapeld. In haar collages uit
zink en papier speelt Réka met schaal. De stad
als machine, in vogelvlucht gevangen.

berichten
Tijdens de tentoonstelling Schmuck in München,
werd aan Paul Derrez een Herbert Hofmann Prijs
toegekend voor zijn DOT-broches.
‘Optimisme, helderheid en plezier zijn kwaliteiten
die wij in onze tijd dringend nodig hebben. De jury
van de Herbert Hofmann Prijs zag deze kwaliteiten
gecombineerd in de broches van Paul Derrez. De
kleurige kunststof elementen zijn zodanig gecombineerd dat ze frisheid en authenticiteit uitstralen.
De traditionele waarden van het sieraden maken
zijn herkenbaar in de zorgvuldige afwerking en
afgewogen ordening van de kleuren, waardoor het
materiaal aan betekenis en uitstraling wint’.
KunstRai 2015 vindt plaats van 27 t/m 31 mei in de Amstelhal van
de Rai in Amsterdam. Galerie Ra toont in stand nr. 27 een selectie
sieraden en vessels, en op de wand de installatie: 100 Necklaces
worn by an Art Fair Booth, van Manon van Kouswijk. Galerie Ra is
tijdens deze beurs open.
Art Jewelry Forum, AJF, is een bruisende website vol informatie over
hedendaagse sieraden en hun makers. Onder andere met interviews
zoals met Sigurd Bronger en Karin Herwegh, naar aanleiding van
hun recente exposities in Ra:
http://www.artjewelryforum.org/artists/sigurd-bronger-in-between
http://www.artjewelryforum.org/artists/karin-herwegh-from-thefamiliar-to-the-wonderful

