Helen Frik, Surprise Mountain Vase, 2017, glazed porcelain, coloured porcelain, magnets, 25 x 18 x 17 cm

SO FAR, SO GOOD

12 mei t/m 23 juni | 12 May – 23 June 2018

Helen Frik | Marnix Goossens | Hannah Joka |
Lisa Sebestikova
12 mei t/m 23 juni | 12 May – 23 June 2018
Opening: zaterdag 12 mei, 16.00 uur | Saturday 12 May, 4 p.m.

Eind 2017 was HELEN FRIK (Worcester – UK, 1960) artist-in-residence in de Saga Ceramic
Research Laboratory, Arita, Japan. Het specifieke Arita-porselein geniet wereldwijd bekend
heid wegens zijn uitzonderlijke kwaliteit en het handschilderwerk. De porseleinindustrie en de
traditie van porseleinbeschildering in Arita bestaat sinds 1616. Frik heeft op haar onnavolgbare
manier een nieuwe draai gegeven aan deze Arita-traditie. En dat levert een nieuwe vleugel op
voor The Frik Collection Ceramic Museum: de ‘Arita Wing’, die in NI in volle glorie is uitgestald.
MARNIX GOOSSENS (Leeuwarden, 1967) werkt al enige tijd aan een nieuw foto-project waarin
vervreemdende en wondere natuurervaringen centraal staan. NI laat reeds een kleine voor
selectie zien.
Gastkunstenaars LISA SEBESTIKOVA (Enschede, 1988) en HANNAH JOKA (Münster – DE, 1993)
tonen ruimtelijk werk dat de definities van objecten oprekt en de relatie tussen mens, natuur
en begrenzingen bevraagt. In haar intieme en sonderende fotowerk ‘Perception’ zoekt Joka
die verontrustende ‘percepties’ ook op.
NI shows Helen Frik’s new addition to The Frik Collection Ceramic Museum: the Arita (porcelain)
Wing. Marnix Goossens reveals part of his new photo-project which focuses on mesmerizing and
wondrous encounters with and in nature. Redefining the meaning and structure of objects and
(human) nature is essential for the sculpture of guest-artists Lisa Sebestikova and Hannah Joka. In
her photography Joka explores the ‘Perception’ of this cross-over territory.
De Arita-wing is mogelijk gemaakt dankzij het Mondriaan Fonds en Saga Prefectuur, Japan.
The Arita-wing was made possible thanks to the Mondriaan Fund and Saga prefecture, Japan.
N.B. &MORE: laat u verrassen in de bovenzaal van NI!
Enjoy surprise-presentations in the upper room of NI.
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