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PERSBERICHT 
 
 
Ruben Kragt: Wooden Man Staring at Birds and Flowers 
6 juni t/m 26 september 2014 
 
Opening: vrijdag 6 juni, 19:00 
 
 
Galerie De Rietlanden brengt een solo van Ruben Kragt, 
aansluitend op zijn deelname aan De Ateliers Offspring 2014 

 
 
 
Amsterdam, 7 mei 2014 – 
 
 
Op vrijdag 6 juni 2014 opent in Galerie De Rietlanden een tentoonstelling van Ruben 
Kragt. 
 
Galerie De Rietlanden brengt de solo van Ruben Kragt kort na de afronding van zijn 
tweejarige werkperiode aan De Ateliers in Amsterdam. De tentoonstelling wordt 
samengesteld en gepresenteerd door Zippora Elders. 
 

 
 
 
 
Een houten man kan geen emoties hebben. Bloemen en 
vogels doen hem niets, hij kan zonder gevoel naar ze 
staren… Deze schilderijen zijn als die houten man, en de 
toeschouwers zijn de vogels en de bloemen. 
 
 
 
 
 

 
 
Kunstenaar 
 
Ruben Kragt (1988) is in mei 2014 klaar met zijn tweejarige residency aan De 
Ateliers te Amsterdam. Daarvoor specialiseerde hij zich als schilder aan de 
Hogeschool van de Kunsten in Utrecht (HKU).  
 
Op zijn schildersdoek verkent Kragt zowel het ‘kijken’ als de schilderkunst. Zijn werk 
kenmerkt zich door een pretentieloos spelen met vorm en voorstelling, voorheen met 
een vast doel maar recent steeds intuitiever. Narratief en figuratie doen er de laatste 
tijd minder toe en dat geeft meer ruimte voor proces en toeval. 
 
In het verlengde van zijn interesse voor kijken en representatie, ligt Kragts fascinatie 
voor beelden van ‘het andere’. Alledaagse onderwerpen en voorstellingen krijgen in 
zijn schilderijen de sfeer van het onbekende, het exotische. De presentatie in De 
Rietlanden volgt deze nieuwe ontwikkeling. 
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Wooden Man Staring at Birds and Flowers 
 
Als schilder is Ruben Kragt gefascineerd door beeldculturen en hoe deze in 
razendsnel tempo veranderen. Beelden van over de hele wereld zijn slechts een 
paar muisklikken van ons verwijderd. Die alledaagse beelden worden gedachteloos 
geconsumeerd en zijn voornamelijk communicatief. Daarentegen is de schilderkunst 
traag en verstild. Het geeft een statische blik op het onbekende. Schilderijen tonen 
het onvoorziene in een wereld die overloopt van voorspelbare beelden. 
 
Kragt zoekt zijn onderwerpen in die kolkende beeldensoep van alledag, maar wat hij 
vindt, is juist dat ‘andere’. In zijn schilderijen koestert hij die dubbelzinnigheid. In een 
doodgewone scooter ziet hij een Afrikaans masker en vervolgens schildert hij allebei. 
De vraag die overblijft is wat de toeschouwer ziet en wat die perceptie vormt: zijn of 
haar eigen projectie, of die van het schilderij? 
 
 
Opening en event in september 
 
De opening is op vrijdag 6 juni om 19:00 uur. Alle geïnteresseerden zijn van harte 
welkom. Updates over het openingsfeest worden gedeeld via de website. Op zondag 
7 september start het nieuwe seizoen met een speciaal event rond de 
tentoonstelling. 
 
 
Over De Rietlanden 
 
Galerie De Rietlanden vindt u pal achter het monumentale Lloyd Hotel, in het hart 
van het Oostelijk Havengebied, waar de IJtram 26 en tram 10 elkaar kruisen. Met de 
tram vanaf Amsterdam CS staat u binnen 10 minuten in de galerie: een lichte, open 
ruimte op de begane grond van de door Ton Venhoeven ontworpen Parktoren 4. 
 
Elke twee maanden presenteert de galerie het werk van hedendaagse kunstenaars 
uit binnen- en buitenland. Bij de selectie voor het programma wordt gekozen voor 
sterke en relevante oeuvres, met technische en esthetische kwaliteiten die blijven 
fascineren en uitdagen. Daarom is het tentoongestelde werk evenzo passend voor 
presentatie in huis als voor vertoning in zakelijke of publieke context, wat in de 
stijlvolle setting van De Rietlanden extra wordt geaccentueerd. 
 
Deze tentoonstelling is de eerste waarvoor De Rietlanden een curator uitnodigt. Dit is 
onderdeel van een nieuwe koers waarin actuelere tendensen worden gevolgd. 
 
 
Praktische informatie 
 
Locatie: Galerie De Rietlanden, Rietlandpark 193, 1019 DV AMSTERDAM 
Periode: 6 juni t/m 26 september 2014 
Opening: vrijdag 6 juni om 19:00 uur  
Openingstijden: zaterdag en zondag van 13:00 – 17:00 uur en op afspraak 
Zomerstop: juli en augustus, maar zeer welkom op afspraak 
Website: www.woodenmanstaring.nl  
 
 
Noot voor de redactie 
 
Meer informatie en afspraken: zippora@zipporaelders.com. 


