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D I A M O N D S IN T H E S K Y
DOOR ROXY ART VOOR ART AT ANNOUSHKA SOUTH KENSINGTON

We zijn blij om aan te kondigen dat de Poolse artieste Roksana Ciurysek-Gedir van Roxy Art is
uitgenodigd om te exposeren bij Annoushka Juweliers in South Kensington als een deel van
hun jaarlijkse serie, Art at Annoushka. Geopend van 12 juni tot 4 juli 2014 zal de expositie
‘Diamonds in the Sky’ bestaan uit kunstwerken ingelegd met diamant en kristal door Roksana
Ciurysek-Gedir in samenwerking met de prijs-winnende astrofotografen André van der Hoeven
en Tom O’Donoghue.

OVER DE TENTOONSTELLING
Overdag een bankier en ‘s nachts een fotograaf. Roksana Ciurysek-Gedir zet zich dit jaar in als
editor en ambachtsvrouw voor de ‘Art at Annoushka’. Uitgenodigd om te exposeren naast de
indrukwekkende juwelen ontworpen door Annoushka Ducas, heeft Roksana een serie
prijswinnende foto’s gekozen om de collecties aan te vullen. Deze worden geprint op
geborsteld aluminium en ingelegd met diamant en kristallen, een methode die synoniem is
geworden voor de Roxy Art naam. Normaal gesproken onzichtbaar voor het menselijk oog,
zijn de sterrenclusters en nevels vastgelegd met zeer lange belichtingstijden – soms tot wel 20
nachten – door astrofotografen die de dichte stervelden soms ook wel ‘diamantstof’ noemen.
Samen getoond dagen de bewerkte foto’s en de juwelen de zintuigen uit en laten ze het
fantastische licht en kleur die geproduceerd worden op aarde en in de ruimte daarboven zien.

OVER DE ARTIEST
ROKSANA CIURYSEK-GEDIR

Roksana Ciurysek-Gedir wordt wijd beschouwd als een eigentijdse visionair in haar
uiteenlopende expertises als een artiest, bankier en producer van films. Na het behalen van
een MsC in Management en Economie op de Technische Universiteit van Gdansk, Polen en
haar studie van Kunst en Fotografie aan het Emily Carr Instituut, is Roksana gaan werken voor
één van de wereld’s meest bekende financiële instellingen. Hier bewees ze haar kennis als
bankier terwijl ze ook een reputatie verwierf als fotograaf. Haar prestaties zijn grootdeels
geïnspireerd door een veelzijdige en creatieve levensstijl die haar in staat heeft gesteld
succesvol te zijn in haar werk als bankier, zowel als een internationaal erkend fotograaf die
exposeerde in Londen, Monaco, Vancouver en Azerbaijan.
In vele verschillende onderwerpen, van landmarks tot meer intieme portretten, is zij in staat
om de objecten boven hun context te verheffen, waardoor haar opnamen los komen van het
geheel; een bijzonder aspect van Roksana’s gedetailleerde fotografie.

Gebruikmakend van haar uitgebreide ervaring heeft Roksana ook andere wapenfeiten op haar
naam staan, zoals het mede oprichten van de Polish City Club onder auspiciën van de Poolse
ambassadeur in Londen en als producer van de hoog gewaardeerde film uit 2011 ‘Battle for
Britain’. Hierdoor werd zij beloond met de prestigieuse Newsweek Polska award voor haar inzet
voor de Pools-Britse relaties en in 2014 werd zij beloond met de eretitel ‘Young Global Leader’
van het Davos Economisch Forum.

OVER DE ASTROFOTOGRAFEN
TOM O’DONOGHUE

Tom O’ Donoghue is een prijswinnende astrofotograaf uit Dublin, Ierland. Hij werkt full-time als
astrofotograaf sinds 2010. Hij heeft verschillende exposities gehad in Ierland en in 2013 werd
hij tweede bij de Astronomer Photographer of the Year Deep Sky categorie op de Royal
Observatory in Londen. Tom was ook tweede in de Las Palmas Astrofotografie competitie op
de Canarische Eilanden.
ANDRE VAN DER HOEVEN

Geboren in Nederland is André van der Hoeven een voormalig luchtvaartingenieur die in 2010
ook met astrofotografie is begonnen. Zijn opnamen zijn internationaal gepubliceerd en in 2013
was hij genomineerd voor de Astronomer Photographer of the Year competitie georganiseerd
door de Royal Observatory in Greenwich, Londen.
HUBBLE

De Hubble Ruimte Telescoop is een 2.4 m telescoop die in 1990 werd gelanceerd en nog steeds
werkzaam is. Hubble’s vier hoofdinstrumenten nemen het heelal waar in ultraviolet, zichtbaar licht en
het infrarood spectrum.

O V E R R OX Y A RT
Roxy Art werd in 2009 door Roksana Ciurysek-Gedir opgericht als een expositie en
verkoopplatform voor haar eigen fotografie in aanvulling op dat van samenwerkende artiesten.
Roksana’s fotografie heeft verschillende onderwerpen zoals portretten tot architectuur en zijn
felbegeerd door verzamelaars en kenners (met recente werken die boven de geschatte prijzen
werden verkocht bij Philips en Sotheby’s) vanwege de unieke prints en processen die gebruikt
worden bij de productie. Alle werken worden typisch in series van 10 geproduceerd.

O V E R A N N O U S H KA D U CA S
Annoushka Ducas heeft al meer dan 20 jaar juwelen ontworpen en is de creatieve directeur van
Annoushka en de drijvende kracht achter het juwelenmerk. Haar juwelen zijn een uitdrukking
van haar persoonlijke stijl en haar goed gedefinieerde visie die ze heeft verkregen in haar jaren
ervaring als juwelen ontwerpster en werkende moeder. In mei 2010 lanceerde Annoushka haar
eerste artistieke samenwerking – Manuela. Deze collectie werd ontworpen door Annoushka in
samenwerking met de beeldhouwer Manuela Zervudachi. Een jaar later richtte zij ‘Art at
Annoushka’ op in haar streven om meer vrijheid en zelf-expressie in de fijne juwelen te brengen.
Diamonds in the Sky is de zesde show in deze doorgaande expositieserie in Annoushka’s
Cadogan Gardens toonaangevende boutiek. Annoushka’s eigen werk werd getoond in o.a.
Gold: Power en Allure, een expositie die plaatshad in 2012 in de Goldsmiths Hall. In hetzelfde
jaar kreeg zij een MBE award voor haar bijdrage aan de wereld van de juwelen.

E X P O S I T I E D E TA I L S
DIAMONDS IN THE SKY

Roksana Ciurysek-Gedir
in samenwerking met André van der Hoeven and Tom O’Donoghue
Annoushka, 41 Cadogan Gardens
London, SW3 2TB
+44 (0) 0207 881 5828
12 JUNI TOT 4 JULI 2014
MAANDAG, DINSDAG, DONDERDAG, VRIJDAG, ZATERDAG: 10.00 - 18.00
WOENSDAG: 10.00 - 19.00; ZONDAG: GESLOTEN
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De Golf, 2014 door Roksana Ciurysek-Gedir met André van der Hoeven
BOVENSTAANDE FOTO:

Messier 13 300, 2014 door Roksana Ciurysek-Gedir met NASA, ESA en het Hubble Heritage Team (STScl/AURA)

