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VOORWOORD

Welkom bij alweer de tweede uitgave 
van Open Up magazine! Ook deze 
versie bevat een grote diversiteit aan 
internationale kunstenaars die bruikbaar 
zijn als voorbeelden in de les en binnen al 
bestaande opdrachten. 

Om niet meteen al je tijd kwijt te zijn 
aan het zoeken van goede voorbeelden 
die represnetatief zijn voor de diverse 
leerlingpopulatie en de multiculturele 
samenleving wordt er door middel van dit 
magazine en de bijbehorende website en 
Facebookpagina al een voorzetje gedaan.
 
Probeer in eerste instantie, ongeacht de 
‘zwartheid’ of ‘witheid’ van de school, 
wat meer diversiteit aan te brengen in de 
voorbeelden binnen de les. Als dit in het 
systeem zit, kan er uitgebouwd worden in 
de zin van nieuwe opdrachten, projecten, 
vakoverstijgende samenwerkingen en 
lessenreeksen in samenwerkingen met 
culturele instellingen. 

Een voorbeeld van diversiteit binnen de 
opdrachten is een opdracht rondom letters 
ook te verbreden tot kalligrafie in het 
Midden-Oosten en Azië. Of een opdracht 
rondom heilige gebouwen niet alleen te 
vullen met kerken, maar ook tempels, 
synagoges en Moskeeën mee te nemen in 
de voorbeelden en opdracht.  
Een andere optie is een samenwerking 
met bijvoorbeeld wiskunde rondom 
geometrische patronen, die vele gebruikt 
worden in het Midden-Oosten en Azië, 
of een samenwerking met geschiedenis 
over ons koloniale verleden waarbij de 
gebeurtenissen en culturele rijkdom van 
Afrika meegenomen kan worden.
Genoeg mogelijkheden dus!

Dus lees, geniet, gebruik en bovenal: 
wees creatief en sta open voor anderen!
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 “I believe that all everything 
that we make is the result of our 
life experience, our culture, our 
language and the exchanges we 

have made with other people 
during our lives.”

- Henrique Oliveira



De vrouwen van de Sibande familie hebben generaties lang als huishoudelijke 
werksters hun brood moeten verdienen tijdens de apartheid. Mary Sibande heeft dit 
werk kunnen ontwijken door haar educatie en carrière als kunstenares. In haar werk 
komen thema’s als ‘ras’, ‘klassen’, en ‘macht tijdens en na de apartheid’ aan bod. Ze 
onderzoekt de constructie van identiteit in het postkoloniale Zuid Afrika. Ook heeft ze 
kritiek op de sterke stereotyperingen van Afrikaanse vrouwen.

“My work adresses ideas of binary opposites of ‘power and weakness’, ‘effort and the 
lack thereof’, but also complicated ways of representing this conundrum.”

Haar werken vertellen het verhaal van haar alter-ego Sophie, een werkster die vlucht 
in haar dromen waar ze de harde werkelijkheid, van het schoonmaken van andermans 
huizen, overstijgt. De droomwereld, of gedroomde leven, van Sophie wordt door 
Sibande uitgebeeld met een reeks beelden op ware grootte. De beelden zijn naar haar 
eigen evenbeeld gemaakt. Sophie draagt een hybride versie van een werksteruniform 
en een victoriaanse jurk. Hiermee keert Sibande de sociale status van de victoriaanse 
kledij om, aangezien het nu het uniform is van een werkster, en geeft ze kritiek op 
de koloniale relatie tussen ‘slaaf’ en ‘meester’ en ‘zwart versus ‘wit’ die er ook na de 
apartheid nog was/is. Het materiaal wat ze gebruikt voor de jurken is heel typerend 
voor de standaard uniforms van de werksters, waardoor er nog meer frictie ontstaat 
tussen de betekenis van de victoriaanse jurk en het personage dat het draagt. 

Voor meer informatie, zie: https://www.theguardian.com/…/07/mary-sibande-south-
africa-…

Mary Sibande, Zuid Afrika
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Planeta begon te werken om zichzelf te helpen. Hij schiep een fantasiewereld waarin 
een klein mannetje rondreist door oeroude jungles waar hij zijn eigen zwakheden en 
angsten tegenkomt als gigantische dieren met lichtgevende ogen. Het werk geeft een 
duister, mysterieus en bijzonder inkijkje in het hoofd van de kunstenaar. Dit doet hij 
niet voor niks. Het is voor hem een manier waarop hij om kan gaan met depressie. 
Ook geeft het een goed beeld en gevoel hoe een depressie kan voelen voor anderen: 
als een oneindige en zware reis door een onbekend en onduidelijk landschap waar 
telkens monsters tegen het lijf gelopen worden. 

“Depression is not easy thing to deal with, but sometimes you can take your 
weakness and turn it into something beautiful.”

Voor meer informatie, zie: https://minipeople.tumblr.com/

Dawid Planeta, Polen
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Door middel van borduren met draad, wol, natuurlijke en dierlijke materialen creëert 
Barboza landschappen en andere beelden die bestaan tussen wandkleed en sculptuur. 
Ook maakt ze gebruik van verschillende media in combinatie met het borduren. Door 
de beweging die ze verwerkt in de golven of het gras lijkt het alsof de werken uit hun 
kader golven, de ruimte in. 

Het werken met haar handen is één van de belangrijkste redenen dat Barboza 
begonnen is met borduren. Zeker nadat ze haar oma altijd zag borduren, weven en 
naaien. Ze is gefascineerd door de beelden die textiel kan creëren en hoe de details 
de toeschouwer naar zich toe kunnen trekken. Ze gebruikt haar materialen als een 
parallel tussen het proces van het ambacht en het proces van de natuur tijdens het 
maken. Het maken van structuren met draad lijkt op de structuur van planten. 

“I think my work is in between textile art and feminine art. I work with threads, 
wool and fabrics, producing images with embroidery and knitting, mixing them with 
drawings. I like the manual work, using my hands to transform different materials.”

In 2013 maakte ze een werk dat ze nog steeds als favoriet ziet: Ieder seizoen worden 
de bomen en planten in de publieke plantsoenen van Lima gesnoeid en blijven de 
restanten tijdelijk achter. Na maanden proberen deze restanten te vinden, lukte het 
Barboza om foto’s te maken en deze te bewerken met haar draad. 

Voor meer informatie, zie: http://anateresabarboza.blogspot.nl/

Ana Teresa Barboza, Peru
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Nawa is deel van een nieuwe generatie kunstenaars in Japan. Een generatie die 
meer nuance wil aanbrengen in de Japanse kunst en los wil komen van de culturele 
stereotypes. Volgens Nawa is de tijd van Hello Kitty en Manga nu wel geweest. Het 
is nu tijd om een eigen identiteit te creëren, los van stereotypes. Dat Japan alsnog 
doorschemert in zijn werken blijkt door de combinatie van traditioneel ambacht 
en een bijna industrieel formaat van werk dat verwijst naar Azië: de liefde voor 
de nieuwste technologie samen met een groot begrip voor de toepassingen van 
(massa)productie.

Een bekender werk van Nawa is zijn installatie ‘Foam’: een ruimte vol met 
wolkachtige vormen die gecreëerd werden door pompen op acht verschillende 
plekken. Zo ontstaat er een fantasie-achtige wereld die voortdurend in beweging 
is in een verder zwarte ruimte. De kunstenaar moest veel experimenteren met 
verschillende hoeveelheden van de verschillende ingrediënten om een sterk genoeg 
foam te krijgen, zodat het zijn vorm niet voortdurend zou verliezen. Dit was nogal een 
opgave, gezien het feit dat zeep zich anders gedraagt, afhankelijk van temperatuur 
en luchtvochtigheid. Maar als het lukt, ontstaat er een nieuwe wereld, opgebouwd uit 
allemaal kleine delen. 

“The cells gather together, totally covering the liquid as they spontaneously form a 
foam, an organically structured conglomeration of cells. And they become like the 
landscape of a primordial planet”

Een andere reeks werken, ‘Scum’, verwijst naar het kapitalistische en de 
consumptiemaatschappij. Het woord ‘scum’, of ‘grauw’ in het Nederlands, verwijst 
naar de toplaag die ontstaat als een vloeistof wordt gekookt of gefermenteerd. Het is 
een massa die wat daaronder zit verstopt, afdekt, maar die verder nutteloos is, vies 
zelfs. Het is lege substantie, net als alle producten die zonder nadenken verbruikt 
worden. 

Voor meer informatie en videomateriaal, zie: http://kohei-nawa.net/

Kohei Nawa, Japan
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Zemer Peled maakt werk van keramiek op een bijzondere manier. Allereerst maakt ze 
grote klei’sheets’ die ze bakt en glazuurt. Als ze afgebakken zijn, slaat ze de sheets 
kapot met een hamer en gebruikt ze de scherven om haar werk uit op te bouwen. 
Doordat ze het kapot slaat, ontstaat er een contrast tussen de gladde, zachte delen 
van de keramiek en de abrupte ruwe kanten die overblijven na het stukslaan. 
Peled’s werk bekijkt de natuur, de schoonheid en hardheid ervan en hoe de natuur 
verweven zit in onze omgeving, herinneringen en identiteit. 

 “My sculptural language is formed by my surrounding landscapes and nature, 
engaging with themes of nature and memories, identity and place. My work examines 
the beauty and brutality of the natural world.”

Ieder werk dat ze maakt bestaat uit duizenden stukjes porselein die ze met de hand 
gemaakt heeft. Haar techniek is zowel heel delicaat en precies als vrij grof en ruw. Bij 
sommige werken lijkt er beweging in te zitten, bloei zelfs. Het werk lijkt heel delicaat 
en kwetsbaar, alsof het stuk zou kunnen gaan als je blaast. Tegelijkertijd zijn er 
andere werken die veel geometrischer zijn en een bepaalde hardheid hebben, terwijl 
de vorm zich organisch door de ruimte beweegt. Vaak zie je de kleur blauw terug 
komen, een verwijzing naar traditioneel Japans aardewerk. 

Voor meer informatie, zie: http://www.zemerpeled.com/

Zemer Peled, Israël
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Dilley is een multidisciplinaire kunstenares en weefster. Haar werkprocessen 
onderzoeken de ruimtes tussen werelden: tussen familie en bloedverwanten, rouw 
en geluk, lichaam en land. Opgroeiend in verschillende tradities en gebieden, zowel 
stedelijk als ruraal, begrijpt ze dat een belichaming en plaats een tijdelijke vorm is 
afhankelijk van relaties. Met haar ‘Native American’ achtergrond en haar kennis van 
de wereld om haar heen gebruikt ze gevonden afbeeldingen, papier, archiefmateriaal, 
handwerk en taal om landschappen, veranderende relaties en een gevoel van thuis, 
misplaatsing en thuishoren te verwerken. 

Voor meer informatie, zie: http://sarahbiscarradilley.com/about/ 

Sarah Biscarra Dilley, Nisenan territorium  (California)
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Xue is niet alleen een beeldhouwer, maar ook schilder, fotograaf en videokunstenaar. 
Binnen zijn werk onderzoekt hij de spanning en samenkomst van oude 
(cultuurgebonden) tradities en de moderne wereld. Ook combineert hij verschillende 
culturen en onderzoekt hij culturele conflicten die daarbij ontstaan. 

Een werk dat deze interesse in oud en nieuw en de moderne wereld goed laat zien 
is ‘Drinking Tea’: een verzameling verkreukelde blikjes, gemaakt van porselein 
en beschilderd met blauwe patronen en motieven. Deze motieven verwijzen naar 
keramiek uit de Ming Dynastie en worden door de blikjes samengevoegd met onze 
moderne consumptiemaatschappij. Ook zijn deze blikjes zoals toen met de hand 
gemaakt en niet massa geproduceerd. Maar of nu de consumptiemaatschappij 
verheerlijkt wordt of dat er verwezen wordt naar een herleving van vroeger is niet 
duidelijk.
Wat wel duidelijk is, is dat de verwijzing naar ‘drankhouders’ ook dieper gaat dan de 
blikjes. Xue vergelijkt onze consumptie van drinken in blikjes met het drinken van 
thee in de Ming Dynastie. In beide gevallen is de houder van het drinken niet van 
belang. 

 “The human need for drinking manifests itself in the external form of the cans as well 
as in their design. It is timeless and endures the entire history of mankind.”

Tot slot brengt het materiaal een derde gedachtegang naar voren. De productie 
van porselein en porseleinen producten is zeer vervuilend voor de omgeving. Dus 
waarom zou je wegwerpproducten van porselein maken? Het kan dan niet hergebruikt 
worden, zoals gewone blikjes, van aluminium, wel gerecycled kunnen worden. Xue 
laat hiermee zien dat de nieuwe generaties steeds meer een eco-vriendelijke houding 
aannemen ten opzichte van onze omgeving in een poging een balans te vinden tussen 
gemak en duurzaamheid. Er is spanning tussen traditie en ontwikkeling, ook binnen 
de productiewereld. 

Voor meer informatie, zie: http://www.thisiscolossal.com/2017/03/smashed-
porcelain-cans-lei-xue/

Lei Xue, China
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Ekpuk zegt altijd al goed te hebben kunnen tekenen. Zelfs al voordat hij kon 
schrijven. Zijn moeder was altijd positief en stimuleerde hem in zijn creativiteit. Op 
de kunstacademie in Nigeria kwam hij in contact met Yorobu, Igbo en Uli kunst en 
leerde hij over Nsibidi: de communicatie van de Ibibio. Deze communicatiewijze is hij 
verder gaan onderzoeken. 

“Nsibidi is an ancient form of sacred communication among the male secret societies 
of the Ibibio, Efik, Ejagham and Igbo peoples of southeastern Nigeria. It uses mime, 
speech, and placement of objects and graphic symbols that represent concepts. 
Being secret codes of communication, their meanings were revealed only to initiates. 
Some aspects of these signs are secularized and used for public notices and record 
keeping. The graphic aspect of Nsibidi thus becomes one of Africa’s indigenous writing 
systems.”

Ekpuk begrijpt er echter maar een klein beetje van, aangezien hij geen lid is van de 
Ibibio, maar heeft het als kind vaak op straat gezien in de vorm van ceremonies en 
rituelen. Het beetje wat hij weet en zich herinnerd, heeft echter wel de basis gelegd 
voor zijn eigen werk: Ekpuk heeft uiteindelijk een eigen manier van communicatie 
ontwikkeld met zijn kunst. Zijn kunst heeft eenzelfde doel als de communicatiewijze 
van de Ibibio: Om ideeën over te dragen via visualisatie door middel van objecten, 
tekeningen en schrift. Hierdoor ontstaat er een interculturele mix van symbolen en 
letters die tussen kunst en schrijven in staat en ruimte geeft aan de toeschouwer om 
eigen interpretaties er in te vinden. 
Ekpuk’s werk kijkt vooral naar thema’s rondom de ‘menselijke conditie’, universele 
thema’s zoals familie, gender, politiek, cultuur en identiteit.

Voor meer informatie, zie: http://www.seedsandfruit.com/2009/09/victor-ekpuk-
artist/ en http://www.victorekpuk.com/victorekpuk.com/gallery/gallery.html

Victor Ekpuk, Nigeria
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Huhtamo werkt met lichtfotografie. Dit houdt in dat hij werkt met een lange 
sluitertijd, variërend van een paar seconde tot uren, en tijdens het openstaan van 
de sluiter in de lucht tekent met verschillende lichtbronnen. Om dit te doen, heeft hij 
een donkere omgeving nodig en vaak werkt hij daarom ‘snachts. De duisternis is zijn 
canvas en het licht is zijn verf. 

“The symmetry in nature has always fascinated me more than anything else and I 
started developing floral shapes in order to create light sculptures that look organic. 
I’m interested in how we define what is beautiful and what is not. I try to examine it 
through environment by exploring unusual and forgotten places in the city outskirts. 
Abandoned and dilapidated houses that are reclaimed by nature, are usually the most 
inspiring environments to find hidden beauty.”

Huhtamo verft dus met licht om zo nieuwe werelden te creëren op plekken waar 
je deze in eerste instantie niet zou verwachten: kapotte gebouwen, ver in het bos, 
kraakpanden en bouwputten krijgen een verstopte rijkdom door het werk van de 
kunstenaar. Een rijkdom die bestaat uit symmetrische bloemen, planten en sculpturen 
die zich voegen naar hun omgeving.

Voor meer informatie, zie: http://www.hannuhuhtamo.com/

Hannu Huhtamo, Finland
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Ahmed is een van de hedendaagse kunstenaars die onderzoek doet naar traditionele 
ambachten en hoe deze losgeweekt kunnen worden van hun context en binnen 
de kunstgeschiedenis geplaatst kunnen worden. Hij combineert de traditionele 
en decoratieve ambacht van het kleden weven met moderne technieken zoals de 
computer waarmee hij een nieuwe visuele taal creëert en de grenzen hiervan oprekt. 
Het weven van kleden is een oude traditie in Azerbeijan en is daarmee onderdeel van 
de cultuur van de kunstenaar. Door tradities en stereotypes uit elkaar te halen via 
iconische culturele objecten, zoals de kleden, daagt hij de toeschouwer uit om na te 
denken over traditie, cultuur en de waarheid. 

“I explore ancient traditions, cults and cultures. I make my own research and as 
I communicate with it, I create art. My carpets, installations and embroideries are 
the result of this interplay. I am in love with textile. Because fabrics are objects 
that humanity is using from the beginning of times, till nowadays. Another thing 
that interests me is pattern. Patterns and ornaments can be found in all cultures, 
sometimes similar, sometimes very different. I consider them words and phrases that 
can be read and translated to a language we understand.”

Voor meer informatie, zie: http://www.faigahmed.com/

Faig Ahmed, Azerbeijan
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Shonibare is oorspronkelijk geboren in Londen, maar is op zijn derde met zijn ouders 
terug verhuisd naar Laos, Nigeria en kwam pas weer definitief terug toen hij aan de 
kunstacademie ging studeren. Omdat hij thuis Yoruba sprak en verder voornamelijk 
Engels, staat hij tussen twee werelden in. 

“One of my teacher’s comments still lingers with me. He asked me why I didn’t 
make ‘authentic African art.’ This felt so strange for me as it questioned my own 
authenticity and the significance of my multicultural identity.”

Shonibare is voornamelijk bekend van zijn thema’s als authenticiteit, identiteit, 
kolonialisme en machtsverhoudingen. Ook onderzoekt hij telkens weer het belang en 
de betekenis van culturele en nationale definities en classificaties. Deze thema’s werkt 
hij uit in een veelheid aan media zoals schilderijen, tekeningen, sculpturen, foto’s, 
films en installaties. 

Een herkenbaar element in zijn werk is het gebruik van de zogeheten ‘Nederlandse 
wastextiel’. Deze doeken lijken op batikdoeken, maar werden gemaakt in Nederland 
en West-Europa in de 19e eeuw als imitatie van de Indonesische doeken. Ze werden 
echter goed ontvangen in West-Afrika en werden vanaf 1960 gezien als ‘Afrikaanse 
textiel’ omdat Afrika het had geadopteerd als uitdrukking van hun eigen identiteit en 
onafhankelijkheid. 

Voor meer informatie, zie: http://www.yinkashonibarembe.com/

Yinka Shonibare, Nigeria
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Bencicova was eerst model, maar besloot zelf achter de camera te kruipen en 
haar interesses in fotografie, filosofie en politiek te onderzoeken. Ze begon haar 
eigen verhalen te creëren op basis van research en filosofische vragen rondom het 
menselijk bestaan en de ware kern van dingen. 
Voor Bencicova is de inhoud van een foto niet puur het portret of het object, maar 
vooral het idee of de gedachten die het oproept. In haar werk probeert ze dan ook 
verder te gaan dan de foto, zonder symbolisch of figuratief te zijn: voor haar is een 
foto een momentopname genomen in een groter geheel. 

“By using the human body more as a sculpture or choreographic device I try to create 
visual gestures which do not necessarily stand for something, but rather bring an 
actual relationship: between the individual(s) in the scene and their environment, the 
viewer or me.”

Een recente serie van Bencicova is gebaseerd op de Westerse tradities rondom het 
thema ‘Ecce Homo’. Het thema zelf komt vanuit de christelijke traditie, maar is 
en wordt ook vaak gebruikt om menselijk lijden en sterfelijkheid in zijn algemeen 
te benaderen en te onderzoeken. Bencicova gebruikt haar foto’s om commentaar 
te leveren op het gedrag van een individu binnen een samenleving en hoe een 
samenleving zich gedraagt binnen het geheel van de wereld.

Voor meer informatie, zie: http://www.evelynbencicova.com/

Evelyn Bencicova, Slowakije 
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Toen Oliveira nog aan de academie studeerde, zat zijn atelier twee jaar lang 
tegenover een bouwplaats, waar een houten hek voor stond. Door de tijd heen zag 
hij het hout verweren en verkleuren: het brak in verschillende lagen uiteen en gaf 
een rijkdom aan kleur weer. Vlak voor hij afstudeerde werd het hek weggedaan en 
gebruikte hij het hout voor zijn eerste installatie. 
Sindsdien werk Oliveira voornamelijk met hout wat hij vindt op straat en verwerkt dat 
in gigantische organische schilderijen of installaties waar je als bezoeker in kunt. Hij 
legt uit dat zijn materiaal bedoelt is om te bouwen en dat het dus niet anders kan dan 
er groot mee te werken. Zijn installaties, ‘tridimensionals’, hebben zich ontwikkeld 
tot gigantische constructies die zich verhouden tussen architectuur, sculptuur en 
installatie. In ieder werk komt de weerbarstigheid van het verweerde hout terug. 

‘’I believe that the message is never art itself, but instead, the lack of a message is 
a characteristic that makes some creations interesting to me. My works may propose 
a spatial experience, an aesthetic feeling, a language development and many more 
nominations to refer to the relation it establishes with the viewer. But, any attempt to 
find a message would fail.’’

Oliveira’s kunst kan dan wel geen uitgedachte betekenis hebben, maar heeft wel 
veel te maken met de Braziliaanse achtergrond van de kunstenaar. Zijn identiteit en 
cultuur zijn voor hem erg belangrijk. 

 “I believe that all everything that we make is the result of our life experience, our 
culture, our language and the exchanges we have made with other people during our 
lives.”

Vaak noemt hij zijn werken ‘Tapumes’, wat hekwerk, begrenzing of schutting 
betekent. De titel verwijst naar de vele hekken in Sao Paolo, waar Oliveira woont 
en wat hij gebruikt als materiaal voor zijn werken.  Daarnaast heeft zijn werk ook 
een gevoel van tijdelijkheid, dat weet de kunstenaar zelf ook. Het verweerde hout 
laat de transformatie van materiaal zien door de tijd heen en het werk zelf heeft een 
bepaalde beweging in zich, waardoor het ook het gevoel geeft verder te gaan, zich te 
ontwikkelen. 

Voor meer informatie, zie: http://www.henriqueoliveira.com/

Henrique Oliveira, Brazilië
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Ay is begonnen met schilderen en is tijdens en na zijn kunstopleiding zich gaan 
verdiepen in de kunst van Ebru. In zijn onderzoek is hij gegroeid van een traditionele 
Ebrukunstenaar tot een kunstenaar die het traditionele ambacht samenbrengt met 
een meer hedendaagse blik. Door het roeren in verdikt water en toevoegen van verf, 
ontstaan er patronen en figuren die daarna door papier opgenomen kunnen worden. 
Omdat dit iedere keer weer net anders gaat, zal geen enkel werk precies nagemaakt 
kunnen worden. Iedere druk is uniek. 

“Ebru, which is generally known today as a decorative paper art, is one of the oldest 
Turkish arts, but exactly where or when it started remains unknown. Ebru is an art 
from the realms of history, presenting to us a beauty that is full of love”
Ebru heeft nog steeds een belangrijke plek in de geschiedenis van Turkije en de 
Islam. Naast kalligrafie is het de meest gebruikte kunstvorm. Daarnaast is het een 
hele bijzondere, mystieke manier van kunst maken waarmee gezocht word naar de 
‘goddelijke schoonheid’.

Voor meer informatie, zie: http://garipay.blogspot.nl/

Garip Ay, Turkije
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Sookyung maakt gebruik van iets wat overall te vinden is: gebroken serviesgoed. 
Het serviesgoed wordt door haar omgevormd tot imperfecte sculpturen, met 
bobbels en kronkels, die toch en bepaalde elegantie in zich hebben. Een recent 
project is ‘Translated Vase’, wat is gebaseerd op de Koreaanse traditie van het 
vernietigen, kapotslaan, van aardewerk dat niet mooi genoeg is. Geïntrigeerd 
door deze ‘minderwaardige’ scherven, is Sookyung deze gaan verzamelen en gaan 
samenbrengen tot objecten. Het lijmen doet ze met 24-karaats(blad)goud, wat 
verwijst naar de Japanse traditie van ‘Kintsugi’: het laten zien van de barst, waardoor 
het object meer waarde en eigenheid krijgt. Hierdoor worden de ongewilde objecten 
samengevoegd tot een constructie die hun schade en schande vertaald tot iets moois. 

“In this way I blend diverse methods to form a contemporary process that evokes 
both the elegant designs of my homeland and the delicate rebuilding of damaged 
works in Japanese tradition.”

Voor meer informatie, zie: http://www.yeesookyung.com/
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https://www.facebook.com/OpenUPMag/

https://opentheartup.wordpress.com/
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