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Van 24 maart t/m 4 mei toont Galerie Ra sieraden van Sarah Enoch en objecten
van Jessica den Hartog.
U bent van harte welkom op de opening van beide tentoonstellingen op zaterdag
24 maart van 16-18 uur.
Van 4 t/m 8 april staat Galerie Ra weer op de KunstRai Amsterdam en toont daar
werk van zo’n dertig kunstenaars. Tijdens deze beurs zal Galerie Ra gewoon
geopend zijn.

exposities

Sarah Enoch
Plastarelles
24.03.18 – 04.05.18
Bij het werken met thermoplastics als
polyethyleen en acrylaat ontwikkelde
Sarah Enoch in de loop der jaren een
unieke techniek die de basis werd voor
haar onderzoek naar vorm, kleur en
compositie. Haar inspiratie haalt ze uit
de natuur: botanische vormen, landschappen en fenomenen als schemering
en maanlicht.
Voor de onderdelen van haar nieuwe
collectie colliers groepeerde ze
gekleurde polyethyleen granules en
draden tot een soort minicollages. Door
deze collages te verhitten en te persen,
smelten ze samen tot lichte en flexibele
vormen. Bevestigd aan een zilveren
ketting veranderen deze vormen (tot wel
150 per sieraad) in een weelderig collier.

Jessica den Hartog
Recolored, een nieuwe manier
van recyclen
24.03.18 – 04.05.18
Jessica den Hartog studeerde in 2017
af aan de Maastricht Academy of
Fine Arts and Design. Een van haar
afstudeerprojecten betrof een nieuwe
manier van plasticrecycling. Bij de
industriële recycling van hdpeplastics worden alle kleuren afval
gemixt en ontstaat een grijs basismateriaal. Jessica sorteerde plastic
afval onder andere uit op kleur en
maakte – in samenwerking met de
industrie – materiaal-monsters in
een groot aantal fantastische kleuren
en met verschillende tactiele eigenschappen en toepassingsmogelijkheden. Ieder materiaal-monster heeft
een eigen kwaliteit en identiteit,
waarmee weer nieuwe producten
kunnen worden ontwikkeld.
Zo verwerkte Jessica de nieuwe
materialen tot transparante folies
die ze combineerde in gelaagde
kunstwerken die in een ruimte
kunnen stralen als eigentijds glas-inlood. Galerie Ra presenteert een
groep van deze werken.

boeken
Ra Books op de beurs SIERAAD was afgelopen november een groot succes en
de boekencollectie van Ra is uitgebreid en weer up-to-date. Kijk op onze website:
www.galerie-ra.nl
U kunt direct via deze website boeken bestellen, maar ook via een e-mail naar
de galerie.

