Stil

levens

Strijd. Liefde. Dood. Kracht. Leven. Schoonheid. Hoop.
Woorden zijn al snel te hard, te hoekig om de kern
van Pink Ribbon te raken. Zeven kunstenaars
vangen de symboliek van het roze lint.
Zeven beelden om bij stil te staan.
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Mart Visser (1968)
Mart Visser presenteert tweemaal per jaar een haute-couturecollectie
en brengt jaarlijks een prêt-à-porterlijn uit. Naast kleding ontwerpt hij
schoenen, tassen en brillen.
Naam kunstwerk: Le grand ruban
Afmetingen: 137 x 92 x 15 cm
Gebruikt materiaal: organza zijde

Deze kunstwerken zijn geschonken aan Stichting Pink Ribbon
en worden geveild voor het goede doel.
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“Ik hoor vaak persoonlijke verhalen van mijn clientèle, ook over de
confrontatie met borstkanker. Mijn shawl is een vergroting van het
Pink Ribbon-lintje. Het is mijn manier om creatief bij te dragen aan
meer aandacht voor dit onderwerp.”

Marion Bloem (1952)
Naast schrijver, programmamaker en regisseur is
Marion Bloem ook beeldend kunstenaar.
Naam kunstwerk: Samen
Afmetingen: 2 maal 20 x 50 cm
Materiaal: acryl op doek

“Mijn moeder, mijn zus, mijn nicht, tantes,
achternichten... in mijn familie heeft borstkanker
nogal huisgehouden. Ik schilder graag vrouwen.
Over wat we koesteren, wat we vrezen, wat ons drijft.
Mijn langwerpige tweeluik werkt als een lint.”
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Judith Wiersema (1968)
Judith Wiersema is kunstenares. Ze is getrouwd
met ondernemer Herman Heinsbroek.
Naam kunstwerk: Ribbon tors
Afmetingen: 48 x 35 x 28 cm
Materiaal: klei, zwart gespoten

“Dit beeld symboliseert de essentie, de kern. Vanuit
de kern kun je kracht en gezondheid genereren. Een
lint of ribbon is iets wat je omwikkelt of afwikkelt.
Hierdoor geeft het de betrekkelijkheid van iets aan.
Het mooie is dat het op deze manier geen gebrek
benadrukt, maar juist kracht.”

het beeld is zelf
gefotografeerd door
Judith Wiersema
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Rodrigo Otazu (1968)
Rodrigo Otazu ontwerpt sieraden voor
modeshows van onder meer Mart Visser.
Zijn collectie is succesvol bij diverse beroemdheden, onder wie Kylie Minogue.
Naam kunstwerk: Heart
Afmetingen: 7 x 7 cm
Materiaal: zilver lint met roze
Swarovski-kristallen en zilver

“Je hebt een sterk hart
nodig om met borstkanker
om te kunnen gaan.
Daarom heb ik een hart
van juwelen gemaakt.”
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Jan des Bouvrie (1942)
Interieurontwerper Jan des Bouvrie is beroemd door zijn designcentrum
Het Arsenaal, zijn ontwerpen voor grote bedrijven en zijn docentschap
op diverse designacademies.
Naam kunstwerk: Blijf er niet mee zitten
Afmetingen: 70 x 90 x 78 cm
Materiaal: chromen frame gestoffeerd met katoen

Meubelfabrikant: Gelderland, www.gelderlandgroep.com

“Ik ben een man van oneliners, en ben van mening dat mijn motivatie
geen extra woorden nodig heeft. Dus: blijf er niet mee zitten.”
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Louise Schiffmacher van Teylingen (1965)
Tatoeëerder Louise Schiffmacher van Teylingen is echtgenote van Nederlands
bekendste tatoeëerder Henk Schiffmacher.
Naam kunstwerk: Geloof, hoop en liefde
Afmetingen: 15 x 15 cm
Materiaal: inkt en waterverf op papier

“Deze traditionele tatoeage is vergankelijk, maar verbeeldt ook hoop en liefde.
De symboliek daarvan illustreert voor mij dit onderwerp.”
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Piet Paris (1962)
Illustraties van Piet Paris sierden covers van internationale
bladen, zoals Vogue en Harper’s Bazaar. Recentelijk
kwam Piet Paris in het nieuws met zijn werk voor de
chique Amerikaanse warenhuisketen Saks Fifth Avenue.
Naam kunstwerk: Beautiful charity, beautiful dress
Afmetingen: 42 x 29,7 cm
Materiaal: mixed media

“Het werk spreekt voor zich.”
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