Christiane Nägele in de Gall & Gall-erie
van 28 sept. tot 28 nov. 2012
mooie, grote, gele chilipeper met een
nog fruitigere smaak waardoor deze
zeer geliefd is bij hobby kwekers. De
Madame Jeanette komt oorspronkelijk
uit Suriname en schijnt genoemd te
zijn naar een hete dame uit Paramaribo. Deze dame oefende het oudste
beroep van de wereld vurig uit. De
Madame Jeanette, wordt ook vaak
geschreven als Madam Jeanette,
Madam Jeanet of Madame Jeanet. Het
aroma van de Madame Jeanette is veel
sterker dan de Habanero en wordt
daardoor veelvuldig in de Surinaamse
en Antilliaanse keuken gebruikt. Vaak
wordt de Madame Jeanette in zijn
geheel in gerechten gegooid waarbij
het aroma en de typische geur in het
gerecht trekt samen met een deel van
de scherpte. De Madame Jeanette is
nogal eens te verwarren met de Habanero en heel vaak wordt de Aji Umba
verkocht als Madame Jeanette in bijvoorbeeld supermarkten.
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Christiane is gefascineerd door het meditatieve proces van het schilderen zelf,
iets wat ook in haar workshops een belangrijke plaats inneemt: Heel geconcentreerd kijken naar
het model en wat je
ziet en ervaart, vertalen in vorm en
kleur. Ze werkt aan
een schildering vaak
uren aan één stuk.
Dan bestaan alleen
het model, de verf
en het doek voor
haar.Ze maakt portretten van vrienden
en kennissen, maar
ook van onbekenden. Soms schildert
Christiane naar karakteristieke foto's
van beroemdheden waarbij de schilderijen van Stanley Spencer, Jenny Saville
en Beverly McIver inspiratiebronnen zijn. Christiane schildert ook portretten
in opdracht.Maar ze geniet ook van snelle portretten, die ze vaak aan het einde
van een schildersessie maakt. Met rake penseelstreken en krachtige kleuren
legt ze de essentie van de betreffende persoon vast.Christiane Nägele heeft
gestudeerd aan de UdK in Berlijn en aan de Rietveld in Amsterdam. Zij werkt
met fotografie, schildert en maakt objecten van stof.Haar portretten zijn te zien
van 28 september tot 28 november 2012 bij Gall & Gall-erie tijdens de openingsuren van de winkel want 's avonds worden de ramen weer met rolluiken
gesloten.
En, in het kader van ONTDEKdeKUNSTvanZUID (26, 27 & 28 oktober) gaat zij
bij Gall & Gall-erie een portretmarathon houden: snelle portrettekeningen voor
een hele aantrekkelijke prijs.
Voor meer informatie over Christiane en haar werk en workshops, of als u een
portret wilt laten maken kijk dan op www.naegele.nl
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