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De komende periode toont Galerie Ra nieuw werk van Karin Herwegh en van
Jasmin Matzakow.
U bent van harte welkom op de opening van beide tentoonstellingen, in aanwezigheid
van de kunstenaars, op zaterdag 14 mei van 16 – 18 uur.

expositie

Karin Herwegh
Merging Memories
14.05.16 – 25.06.16
Karin Herwegh richt zich in haar werk
op aspecten van het leven die lijken te
verdwijnen. Zoals inzicht in en begrip
voor hoe dingen kunnen functioneren
op een persoonlijk niveau. Daarbij
ruimte latend voor verschillende
perspectieven. Hiervoor gebruikt ze
internetinformatie over alle tijden,
culturen en oorden, als een persoonlijk archief.
Ze selecteert, stileert en abstraheert
gevonden beelden, waardoor ze hun
specifieke betekenis en context verliezen. De vormgeving wordt gestuurd
door beslissingen tijdens het maken.
De eenvoud van een stuk hout als
materiaal en een mes als gereedschap
maakt haar in het werkproces
onafhankelijk van technologie.
Tegengestelde werelden vullen elkaar
aan en nieuwe verbindingen verschijnen in de werken, met name halssieraden, die op verschillende manieren
kunnen worden ‘gelezen‘.

Jasmin Matzakow
body x necklace x intention = base unit
14.05.16 – 25.06.16
Jasmin Matzakow is geïnteresseerd in de
relatie tussen sieraad, lichaam en sociale
context. Ze onderzoekt achtergronden en
werking van tatoeage-, scarificatie- en
brandmerk-tradities. Deze lichaamsbewerkingen creëren pijn in een gecontroleerde
en geritualiseerde setting. En ze bieden
bescherming op fysiek en magisch niveau.
Jasmins halssieraden worden eveneens
door haar gemutileerd en bereiken tijdens
dat proces en in het resultaat een grote
schoonheid, waardoor ze toegankelijk
worden.

Door te refereren aan de mogelijkheid
van genezing en groei na een pijnlijke
ervaring, krijgt ook het sieraad zelf
transformerende krachten, gericht op
de toekomst. De halssieraden vormen
een beschermend schild, maar ook een
‘wapen’ dat macht kan breken en liefde
creëren.

berichten
KunstRai / Art Amsterdam vindt weer plaats van 1 t/m 5 juni in Amsterdam RAI.
Galerie Ra toont, in stand nr 36, actueel werk van haar kunstenaars, met speciale
focus op de sieraden van Lisa Walker.

