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Zhuang Hong Yi
Opening
Donderdag 13 mei (Hemelvaartsdag) van 13.00 – 17.00 uur
Zhuang Hong Yi is aanwezig op donderdag 13, zaterdag 15 en zondag 16 mei

Expositie
13 mei – 4 juli 2021

Openingstijden
Vrijdag

13.00 -17.00 uur

Zaterdag 13.00 -17.00 uur
Zondag

13.00 -17.00 uur

Hemelvaartsdag 13 mei, 1 e en 2 e Pinksterdag (23 & 24 mei) open 13.00 – 17.00 uur
Het werk van Zhuang Hong Yi (1962) laat zich bekijken als een reis door de wereld. Waar Zhuang komt, worden nieuwe ervaringen en beelden
opgedaan die tot uitdrukking komen in zijn schilderijen. Werk dat steeds in ontwikkeling is, zich verrijkt en daardoor verrast. Het laat zich niet naar
nationaliteit indelen. In de schilderijen van Zhuang lees je het verhaal van zijn geschiedenis in China, het getuigt van een grote vakambachtelijke
bekwaamheid in de manier waarop hij met zijn materialen omgaat. Aan de gemengde technieken waarvan hij zich bedient, met als basis rijstpapier,
worden door zijn ervaringen in o.a. Nederland steeds weer nieuwe technieken toegevoegd. Het maakt Zhuang Hong Yi met zijn onmiskenbaar eigen
handschrift tot een belangrijk internationaal kunstenaar.
Zhuang is met zijn ‘Flowerbed Colorchange’ schilderijen wereldwijd doorgebroken en hij mag zich verheugen op belangstelling van internationale
verzamelaars en diverse musea. De schilderijen die van kleur veranderen als het perspectief verandert, hebben de wereld voor hem geopend.
We nodigen u van harte uit om de collectie schilderijen van Zhuang Hong Yi te komen bekijken.
Caroline en Matisse Etienne
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