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Van 23 november t/m 21 december 2019 toont Galerie Ra nieuwe sieraden van
Réka Fekete. U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling op
zaterdag 23 november van 16 tot 18 uur.

Réka Fekete
A Dance of Light and Shadow

Voor haar nieuwste collectie liet Réka Fekete zich
inspireren door de vormgeving uit het Bauhaus-
idioom. Ze experimenteerde met verschillende
manieren om afzonderlijke elementen – schakels
– via soepele lijnen – kettingen – vloeiend aan
elkaar te verbinden tot colliers. De complexe
schakels, waarin ook kleuren opduiken, vormen
composities op zichzelf en vinden met elkaar een
speelse balans. Bij het dragen ‘dansen’ de 
vlakken, lijnen en kleuren en lijken ze het lichaam
te strelen.

Gelijktijdig met Réka’s 
tentoonstelling brengen wij
in Ra een hommage aan de
momenteel door ons
vertegenwoordigde 
kunstenaars, onder de titel
FINAL PARADE.

Na 43 jaar, 3 locaties, en zo’n
400 tentoonstellingen sluit
Galerie Ra per 21 december
2019 definitief haar deuren.
Wij zijn de kunstenaars en
onze medewerkers, relaties
en bezoekers zeer dankbaar
voor hun inzet, betrokken-
heid en support. Zij maakten
de galerie tot een begrip en
tot een succes.

Paul Derrez en
Willem Hoogstede

Van 7 t/m 10 november staat RA BOOKS weer met een groot en actueel aanbod
van boeken over sieraden en sieraad-technieken op SIERAAD 2019, in de
Gashouder te Amsterdam. www.sieraadartfair.com Nieuw bij Ra Books is onder
andere het standaardwerk Rings of the 21st centuries, The Alice and Louis Koch collec-
tion (teksten in Engels en Duits, € 63,55), en de nu in het Engels vertaalde disser-
tatie van Marjan Unger uit 2010, Jewellery in Context (€ 14).

Op donderdag 7 november, aansluitend op de officiële
opening om 17 uur, zal Misja Beijers in de stand van RA
BOOKS haar boek Oog voor Stijl signeren (€ 24,99).

Met sieraden uit de collectie van dragqueen Miss Patty
Pam-Pam en foto’s die Misja Beijers maakte van drags,
schenkt de stand van RA BOOKS ook aandacht aan de
tentoonstelling DRAG POWER, gender, pride & glamour,
die van 3 november 2019 tot 1 maart 2020 is te zien in het
CODA Museum Apeldoorn.
Paul Derrez en Willem Hoogstede zijn de initiatiefnemers
en gastcuratoren van deze tentoonstelling, die op donder-
dag 14 november officieel wordt geopend met een groot
feest van 19.30 tot 00.30 uur. Voor dit feest kunt u zich
aanmelden via www.coda-apeldoorn.nl/drag
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