
Self: exhibition opening 

(held in Afrikaans) 

 

Welkom by die opening van die uitstalling van kunsjuwele deur Angela Tölken. Dit is 

vir my „n voorreg om „n paar woorde oor Angela en haar werk te kan sê.  

Die uitstalling se titel: “Self, reflection, representation, expantion” verwys baie 

duidelik na die persoonlike en outobiografiese aard van Angela se juweliersware. Die 

kunstenaar beskryf die kreatiewe proses wat sy volg as „n uiters komplekse ervaring.  

Die ontwerpproses wat Angela volg het „n intuïtiewe, vrye assosiasie en onderbewuste 

aanslag. Eers nadat sy haar ontwerpe geïnterpreteer het in driedimensionele vorme 

word die oorsprong van die idee duidelik aan haarself. Eers dan kan sy assosiasies 

met haar persoonlike ervarings en herinneringe maak.  

Angela beskryf haar juwele as “acting as both a lens and a mirror”. Dit is haar aanslag 

en die proses wat sy volg wat haar lei dat sy deur haar eie visuele interpretasies „n 

persoonlike refleksie kan waarneem en die voorstelling en onwikkeling van haarself 

kan ervaar gedurende die skep van hierdie fyn en gedetailleerde vorme.  

Vir my word Angela as persoon gereflekteer en voorgestel in die spanning wat in haar 

juweliersware teenwoordig is. Die teenstrydigheid van die ongelooflike 

perfeksionisme waarmee elke detail hanteer word teenoor die kleurvol, speelsheid van 

die innoverende vorme wat vanaand ook gereflekteer word in die spasie. Die elemente 

uit haar werk wat die spasie in opgeblaasde vorm vul vorm „n interessante uitdaging 

van juwelierware se onafskeidbare verhouding met die liggaam.  

Kunsjuwele en Kontemporêre juwele is ŉ beweging wat relatief onbekend is in Suid 

Afrika en ons het nie gereeld die voorreg om uitstallings van hierdie gehalte te sien 

nie. Angela se presiese, perfeksionistiese en gedissiplineerde manier waarmee sy alles 

om haar hanteer is duidelik sigbaar in die gedokumenteerde tyd, wat in ure en minute 

by die titel van elke stuk voorkom. Vir my reflekteer dit die geweldige passie wat 

Angela het vir haar verleidelike medium. 

Angela - baie geluk met „n besondere solouitstalling . Dit is wonderlik om te sien dat 

ons oud studente nog steeds op die voor front is van die Suid Afrikaanse 

Juwelierswareontwerp en ek wens jou alle sukses toe met jou loopbaan vorentoe. 

Dankie ook vir die waardevolle en onmisbare rol wat jy speel in die effektiewe 

daaglikse bestuur van die juweliersafdeling. 

Geniet die uitstalling.  
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