
Ra Ra
paul derrez | nes 120 | 1012 ke amsterdam | nederland

tel +31 20 626 51 00 | mail@galerie-ra.nl | www.galerie-ra.nl
open: wo-za 12-18

nr 30 | 4 november 2014nieuwsbrief

gallery | jewellery | vessels | sieraden | galerie

expositie

berichten 

De komende periode toont Galerie Ra nieuwe sieraden van Georg Dobler en van
zijn oud-student aan de Hochschule Hildesheim: Thanh-Truc Nguyen.
U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling, in aanwezigheid
van beide kunstenaars, op zaterdag 15 november van 16-18 uur.

Georg Dobler
15.11.14 – 31.12.14

Georg Dobler maakt sieraden die op
geometrische principes zijn gebaseerd
of verwijzen naar de natuur. Vaak combi-
neert hij deze invloeden in een enkel

stuk, nog versterkt door de 
combinatie van metaal en lak,

of metaal en edelstenen.
Het recente, vrije gebruik van stralende, intense kleuren

en ‘stenen’ van kunststof toont een verschuiving van
klassiek naar artificieel.

Thanh-Truc Nguyen
15.11.14 – 31.12.14

Thanh-Truc Nguyen maakt lichte, heldere
en dynamische sieraden, voornamelijk
broches.

Zij verwerkt hierin fijn metaalgaas, trans-
parant maar toch stevig, dat in lagen 
toegepast een moiré effect geeft.
Afhankelijk van lichtval en door beweging
flakkert en glinstert de huid als een 
eigentijdse verwijzing naar glanzende
edelstenen.

Ra Books op SIERAAD, Amsterdam
Van 6 t/m 9 november staat Galerie Ra weer
met een geactualiseerde collectie boeken 
(zie ook Ra’s website: www.galerie-ra.nl) op
de beurs SIERAAD in de gashouder op het
Westergasterrein. Ook presenteren wij hier
het recente nummer van het tijdschrift 
Current Obsession. www.sieraadartfair.com

Op deze beurs is ook de tentoonstelling: New
Traditional Jewellery / Confrontations te zien
waarvoor onder andere de ‘Free (propaganda)’-
broche van Paul Derrez en het ‘Tis al hoy’ 
collier van Hilde Foks zijn geselecteerd. 
www.newtraditionaljewellery.com
Vanaf 14 november zal deze collectie te zien
zijn in het Museum Arnhem.

Lam de Wolf in CODA Museum, Apeldoorn
Van 11 november 2014 t/m 18 januari 2015
toont Lam de Wolf installaties en monumen-
taal werk, uit de periode 2010 – 2014, onder
de titel: Eindeloos hetzelfde en geen ogenblik 
gelijk. www.coda-apeldoorn.nl
Het gelijknamige boek is vanaf 15 november in 
Galerie Ra verkrijgbaar voor € 29,50.

Nel Linssen in Museum Het Valkhof, 
Nijmegen
Nel Linssen schonk de basiscollectie van de
sieraden, die zij in de afgelopen dertig jaar
maakte, aan Museum het Valkhof, waar deze
t/m 11 januari nog te zien is.
www.museumhetvalkhof.nl
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