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De komende periode toont Galerie Ra onder de titel In Between nieuwe sieraden
van Sigurd Bronger.
U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling, in aanwezigheid
van de kunstenaar, op zaterdag 28 februari van 16-18 uur.

Sigurd Bronger
In Between
28.02.15 – 11.04.15

Sigurd Bronger maakte een collectie
‘Carrying Devices’: ringen, broches en
hangers. 
Het gemeenschappelijk thema In 
Between verwijst naar de constructie 
van de sieraden, waarbij een bepaald
materiaal of voorwerp wordt geklemd in
een houder. Deze houder wordt door 
Sigurd zelf geconstrueerd, of wel 
gemaakt van bestaand gereedschap.
Was het ingeklemde materiaal voorheen
meestal van natuurlijke aard, zoals een
ei, een steen, of een schelp, nu kiest 
Sigurd ook materialen uit de medische
wetenschap of technologie.
Het contrast tussen de doorgaans 
robuuste stalen houder en het kwets-
bare of verfijnde dat hij vasthoudt, 
creëert een vrolijkmakende absurditeit.
Bij enkele sieraden zorgt een vergroot-
glas ‘In Between’ de kijker en het object
voor extra focus. Voor deze collectie
heeft Sigurd ook weer een iconisch 
sieraad van een collega-sieradenmaker
hergebruikt: de Kauwgumbroche van
Ted Noten.
Sigurd Brongers werk positioneert zich
‘In Between’ het draagbare sieraad en
het kunstobject.

Werk van Sigurd Bronger wordt getoond
en besproken in de publicaties:
Sigurd Bronger, Laboratorium Mechanum,
monografie, 2011, Engels-Duits-Noors, 
€ 49,80 
Sigurd Bronger, Torsten and Wanja Söder-
bergs Award 2012, 2013, Engels-Zweeds,
€ 16 
Aftermath of Art Jewellery, 2013, Engels, 
€ 24,80 
From the Coolest Corner/ Nordic Jewellery,
2013, Engels, € 39,80 

Galerie Ra op Frame / Schmuck
Van 11 t/m 17 maart presenteert Galerie Ra haar kunstenaars
op de beurs Frame in München, met speciale focus op het
nieuwe werk van Sigurd Bronger. Deze presentatie loopt 

parallel aan de grote internationale sieraden
tentoonstelling Schmuck 2015, waarin ook werk
is opgenomen van de door Ra vertegenwoor-
digde kunstenaars: Kyoko Fukuchi uit Japan,
Christine Graf en Mirjam Hiller uit Duitsland,
Nils Hint uit Estland, Manon van Kouswijk uit
Australië en Paul Derrez uit Nederland.
Die week is Galerie Ra gesloten.  

Mirjam Hiller

Manon van Kouswijk
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