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De 2022 edities van de KunstRai heeft een speciale Japan
Focus in het leven geroepen. Met gepaste trots pakken we bij
SinArts Gallery uit met een solo presentatie van een van Japans
belangrijkste kunstenaars van de afgelopen 100 jaar; Toko
Shinoda

‘Haar baanbrekende prestaties zijn vergelijkbaar met die
van Picasso’, aldus Time Magazine in 1983 over het werk
van Toko Shinoda (1913-2021). De Japanse kunstenaar
bracht de sereniteit en rust van klassieke sumi-e en
kalligrafie samen met de urgentie van de abstracte
expressionisten van de vorige eeuw.
Zij werd sterk beïnvloed door Pollock, Rothko en
Motherwell, die vanuit een andere traditie werkten maar
wiens doel hetzelfde was. Shinoda - die vorig jaar op 107jarige leeftijd overleed - is een van de belangrijkste
kunstenaars uit het hedendaagse Japan. Haar werk is
gedurende meer dan vijf decennia verzameld en getoond
door het Metropolitan Museum of Art en het Museum of
Modern Art in New York, de Art Institute of Chicago, het
British Museum en het National Museum of Modern Art in
Tokyo, alsook in Gemeentemuseum Den Haag (thans
Kunstmuseum).
In Nederland wordt Shinoda’s werk vertegenwoordigd door
SinArts Gallery in Den Haag. Deze toonaangevende galerie
voor hedendaagse Aziatische kunst heeft een sterke focus
op jonge kunstenaars en toont daarnaast een
indrukwekkend aanbod van contemporaine meesters uit
het verre Oosten. SinArts Gallery presenteert een solo met
het werk van Toko Shinoda tijdens de KunstRAI in
Amsterdam, van 13 tot en met 18 april.
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