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expositie

berichten 

De komende periode toont Galerie Ra nieuwe sieraden van Karin Herwegh en van
Patricia Domingues. Karin Herwegh exposeerde al eerder haar licht figuratieve
werk in Galerie Ra. Voor de Portugese Patricia Domingues is het een introductie.
U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling, in aanwezigheid
van beide kunstenaars, op zaterdag 10 januari van 16-18 uur.

Karin Herwegh
From the Familiar to the Wonderful
10.01.15 – 21.02.15

Karin Herwegh (1968) woont en werkt als
een kluizenaar op het Zeeuwse platteland.
Haar achtergrond en instelling is die van
directheid en eenvoud, en tegelijk van
grote verbeelding en poëzie. Ze gebruikt
materiaal dat voorhanden is en eenvoudig
gereedschap. Voor deze collectie voor-
namelijk linden- en beukenhout, dat ze

met een mes bewerkt en achteraf kleurt
met olie of verf. Losse vormen rijgt ze
tot kettingen, soms met toevoeging van
textiel of een kleurig accent. Karin wordt
zowel lokaal als globaal geïnspireerd en
ontroerd: door mens en dier dicht bij
huis of de wereld van etnografische
kunst. Ze verweeft deze inspiraties tot
nieuwe verhalen, persoonlijk en univer-
seel, vreemd en vertrouwd. 

Patricia Domingues
Fragmentation and Union
10.01.15 – 21.02.15

Patricia Domingues (1986) studeerde 
in Portugal, Spanje, Estland en Idar-
Oberstein in Duitsland, waar zij haar
Masters deed. Zij werd onderscheiden
met diverse prijzen: New Traditional 
Jewellery 2012, Talente 2014 en de 
Mari Funaki Award 2014. 
Zij onderzoekt hoe een territorium,
ruimte of materiaal verdeeld wordt, 

natuurlijk of geforceerd, reëel of 
imaginair, in een binnen en buiten.
Haar huidige focus betreft de fragmen-
tatie van een specifiek materiaal: 
massief gereconstrueerd hout, perfect
van samenstelling. Ze gaat uit van 
eenvoudige vormen die met de door 
de bewerking gecreëerde spontane 
wanorde contrasteren. Patricia’s 
broches en hangers zijn sculpturaal,
monumentaal, en esthetisch.

Tanel Veenre in Museum Arnhem
Van 24 januari t/m 10 mei 2015 is werk van o.a. Tanel
Veenre te zien in de tentoonstelling ‘Beauty of the Beast.
Sieraden en taxidermie’. www.museumarnhem.nl

Galerie Ra op rotterdam contemporary
Van 4 t/m 8 februari 2015 presenteert Galerie Ra haar
kunstenaars voor het eerst op de beurs rotterdam 
contemporary (voorheen RawArtFair), in de Cruise 
Terminal te Rotterdam. Die week is de galerie gesloten.
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