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De komende periode toont Galerie Ra nieuw werk van Peter Hoogeboom onder
de titel Chinawear/Remake.
U bent van harte welkom op de opening van deze tentoonstelling, in aanwezigheid
van de kunstenaar, op zaterdag 12 december van 16 – 18 uur.
Galerie Ra is gesloten van 25 december t/m 5 januari.

expositie

Peter Hoogeboom
Chinawear/Remake
12.12.15 - 23.01.16
In het Engelse taalgebied staat het woord china ook voor porselein of keramiek.
Sinds Peter Hoogeboom in 1995 met een serie aardewerken sieraden debuteerde,
vindt hij steeds nieuwe oplossingen om keramiek draagbaar, wearable, te maken.
Een verblijf in Taiwan in 2012 leidde tot de collectie Chinawear: porseleinen
colliers, waarin Peter de strakke ritmes en gladde afwerking van eerdere collecties
loslaat en nu vrijer componeert en structuren aanbrengt. Zoals stippelpatronen,
afkomstig van in de gietmallen toegepaste geribbelde vingercondooms, overal te
koop in plastics en rubber producerend Taiwan. Dunne zilveren bladvormen walste
hij met typisch Nederlandse stoffen als aardappelzak en kaasdoek.
In Remake worden vroegere werken als ontwerp herhaald, maar bijvoorbeeld in
een andere kleur of met een andere sluiting uitgevoerd.

berichten
Lars Junkers stalen vijzels werden door Paul Derrez
ontdekt op Talente 2015 in München. Voor Ra maakte
hij nu een groep van deze spannende mini-sculpturen.

Peter Hoogebooms sieraden, nog t/m 10 januari te
zien in Mons, Belgie, zijn genomineerd voor de Europese
Prijs voor Toegepaste Kunsten 2015.

Sigurd Bronger ontving op 10 november
The Prince Eugen Medal 2015 voor outstanding artistic
achievement, uit handen van de Zweedse koning.

Lisa Walker won de Nieuw Zeelandse

bladen

Arts Foundation Laureate Award 2015, ‘for an artist
with prominence and outstanding potential for
future growth’.

Current Obsession the supernatural issue is te koop bij Ra
voor € 15,00 (in Engels)

Art Aurea, Gifting Culture/
Kultur Schenken, winter 2015,
€ 15,00 (in Duits en Engels)

