exposities

Sylvi Schiller
ART–ECO

Kunstenares Sylvi Schiller uit het Duitse Dresden maakt haar creaties van hout, steen,
metaal en gerecyclede objecten. Bij het creëren van deze ‘Art-eco’, worden uiteenlopende
materialen met elkaar gecombineerd, met zeer onconventionele creaties als resultaat.
Links
‘Diamand’:
alunium, koper, messing,
edelstaal,
MDF-plaat
Onder
‘Motion’: edelstaal, koper,
vlierbeshout
(balletje),
MDF-plaat

Schillers werk is net als haar eigenzinnige karakter moeilijk onder één
noemer te vatten. Ze maakte eerder
een serie exclusieve zeilbootjes uit
drijfhout, met zeilen van handgeschept papier. Grillige Amerikaanse
wijnranken laat ze contrasteren
met koel staal en massieve blokken
zandsteen. Flinterdun fineerhout
verandert in haar handen in strakke
lichtobjecten en in recent werk zoekt
ze de grenzen op in het combineren
van metalen als aluminium, messing
en vlammend koper.
Als autodidact ligt de grootste uitdaging er voor Schiller in om de dingen
die zij bedenkt om te zetten in de
werkelijkheid van vaak weerbarstige
materialen. Schiller: ‘Ik kies doorgaans
liever voor uitdagingen en de weg van
de meeste weerstand. Soms zie ik iets
voor mij in een materiaal dat je alleen
kunt bewerken met een techniek die ik
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nog niet beheers. Dan moet ik mij deze
eerst eigen maken, maar dat levert
allerlei inzichten op die ook op andere
momenten weer van pas kunnen
komen. Het ontdekken en het creatieproces zijn in mijn werk minstens zo
belangrijk als het eindresultaat.’
Hampshire Designhotel /
TEFAF 2017
Tijdens de TEFAF 2017 in Maastricht
zal het Hampshire Designhotel op de
begane grond en in de pal daarnaast
gelegen Brasserie FLO een selectie
van Schiller-’s topstukken en speciaal
voor de ruimtes gemaakt werk aan
het publiek tonen.
Maart - april
Hampshire Designhotel,
Maastricht (NL)
Mei - juni
Status Aparte, Lier (BE)

9 - 11 juni
Art Fair Art Laren 2017, Laren (NL)
2 - 5 november
Affordable Art Fair, Amsterdam (NL)
Permanente expo
Kasteel Wackerbarth, Radebeul/
Dresden (De)

Meer informatie:
www.sylvischiller.com

