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De collectie Portraits laat sieraden zien als persoonlijkheden. Ze zijn verbeeldingen
van karakters, door middel van geabstraheerde en geconstrueerde aspecten van het
gezicht, open voor interpretatie, identificatie en fantasie. De verbinding van vorm,
plek, en maat van verschillende delen van een gezicht suggereren de identiteit en
emotie van elk werk. Het gebruik van bont en leer voegt unieke en tactiele dimensies
toe. De natuurlijke eigenschappen van deze materialen, zoals de vleug van haar, de
krullen van bont, de structuur van leer, en de onverwachte patronen die misschien
maar een enkele keer kunnen worden gevonden, duiken in de verschillende persoon-
lijkheden in nieuwe combinaties op. Elk portret wordt aangegeven met een nummer
in plaats van met een term die op sekse zou duiden. De verpersoonlijkte portraits
doen toeschouwers aan een bepaald iemand denken of misschien ook helemaal niet.
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expositie

boeken

De komende periode toont Galerie Ra, onder de titel Portraits, nieuw werk, broches,
van Noon Passama.
U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling in aanwezigheid
van de kunstenaar, op zaterdag 7 december van 16-18 uur.

Current Obsession, tijdschrift, nummer 2, herfst-winter 2013.
Behandelt het onderwerp ‘Jeugd’ door middel van collectieve
discussies, interviews en redactionele samenwerking.
Engelstalig, € 15.

Contemporary Jewelry in Perspective,
boek. Wat zijn het voor soort objecten en
praktijken die vallen onder de term heden-
daagse sieraden? Hoe hebben deze objecten
en praktijken zich ontwikkeld in verschil-
lende landen op deze wereld? Wat zijn zoal
de uitdagingen en mogelijkheden voor
hedendaagse sieraden op dit moment?
Engelstalig, € 39.

Sophie Hanagarth is onderscheiden met de Françoise van den Bosch Prijs 2014.
Gefeliciteerd! In mei – juli 2014 zal zij haar werk exposeren in Galerie Ra.
www.francoisevandenbosch.nl

berichten

De Portrait- broches worden samen geëxposeerd met foto’s ervan, art-directed en
gefotografeerd door Severafrahm.
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