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Van 29 juni t/m 2 augustus 2019 toont Galerie Ra sieraden, objecten en
vessels van Peter Bauhuis en nieuwe sieraden van Manon van Kouswijk.
U bent van harte welkom op de opening van beide tentoonstellingen op
zaterdag 29 juni van 16 tot 18 uur.

exposities

Peter Bauhuis
Policast
Om de Policast vessels te maken, giet Peter meer dan
één metaalsoort tegelijkertijd in een mal. De gebruikte
legeringen oxideren zo tot een schildering in metaal. Dan
dringt zelfs een derde legering door de vorm en door de
oxidatie tijdens dit proces ontstaat de definitieve kleuring
van de stukken. Een exemplaar uit deze serie kreeg
onlangs de Schoonhoven Silver Award toegekend.
Het gieten is de verbindende link met twee
groepen sieraden die Peter ook zal laten
zien. De Flavedo stukken zijn gebaseerd op
in vorm getrokken, gedroogde en gegoten mandarijnschil. Deze
broches in de vorm van gezichtjes zijn gemaakt van tumbaga,
een legering van koper en goud die ooit werd gebruikt voor PreColumbiaanse maskers en objecten in Centraal en Zuid Amerika.
Chains and Flowers – chained and unchained. Een ketting wordt in een
enkele handeling gegoten, en vormt een fascinerende plantachtige
structuur met de potentie ‘ontketend’ en vrijgelaten te worden.
Maar er is geen weg terug.

Manon van Kouswijk
A Jewellery Playbook - ACT 3
Van een decoratief voorwerp dat de
vorm van een gezicht aanneemt naar
een abstract ornament dat het gezicht
omlijst: Draag ik jou of draag jij mij?
MAKING FACES – A Jewellery Playbook
is een nieuw project van Manon van
Kouswijk, dat bestaat uit 65 kralenkettingen en een kunstenaarsboek
waarin de diverse verschijningsvormen
van kralen worden onthuld. De halssieraden treden op als een geheime
metgezel, hun vermomming als
gezicht is alleen bekend aan de drager
en wordt onzichtbaar zodra ze worden
omgedaan.
Een draaiboek is een document dat
fungeert als een scenario of script voor
een toneelstuk, een balspel of een

boeken

zakelijke transactie. A Jewellery
Playbook presenteert de kralenkettingen
als acteurs op het podium van de
publicatie. Het draaiboek activeert de
kettingen tot voorwerpen die meer zijn
dan alleen versiering.

Peter Bauhuis, ABCdarium, € 35,–
Manon van Kouswijk, A Jewellery Playbook – ACT 3, € 35,–
Lisa Walker, Wearable, € 35,–
Binnenkort: Lisa Walker, An unreliable guidebook to jewellery by Lisa Walker.

berichten

Van 23 juni t/m 6 oktober 2019 te zien in CODA Museum Apeldoorn:
‘She wants to go to her bedroom but she can’t be bothered’
Een overzichtstentoonstelling van Lisa Walker met hoogtepunten uit haar werk van
de afgelopen 30 jaar.De tentoonstelling in CODA Museum wordt zondag 23 juni
geopend. www.coda-apeldoorn.nl

