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Op de ShiChuan Fine Art Academy in China geniet Zhuang Hong Yi een klassieke opleiding,
waar sterk wordt vastgehouden aan tradities en waar weinig ruimte wordt gelaten voor
individuele expressiviteit of vernieuwende beeldtaal. Om de strikt aangeleerde traditionele
schildertechnieken te doorbreken vliegt Zhuang na zijn opleiding in China naar Nederland.
In 1990 begint hij aan de Academie Minerva in Groningen waar hij leert zijn creatieve geest
te gebruiken. Waar hij in China leerde zijn handen te gebruiken, leert hij in Groningen dat zijn
handen zijn hoofd, zijn idee, moeten volgen.
Figuratie heeft door de klassieke opleiding van Zhuang altijd in zijn werk gezeten. Zijn hele
artistieke leven is hij op zoek geweest naar abstractie in zijn werk. Zijn zoektocht heeft na ruim
30 jaar geresulteerd in de abstracte ‘Flowerbed Colour Change’ schilderijen. De bloeiende
bollenvelden die hij vanuit zijn eerste vlucht van China naar Amsterdam heeft gezien, zijn dé
inspiratiebron voor deze schilderijen. Nooit eerder had hij bloemen in zoveel overvloed en weelde
gezien. Dit beeld heeft hem nooit losgelaten en heeft zijn artistieke bestemming bepaald.
Zhuang is met zijn ‘Flowerbed Colour Change’ schilderijen wereldwijd doorgebroken en mag zich
verheugen op belangstelling van diverse musea.
Wij nodigen u van harte uit,
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