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Annemarie Spilker | Fotografie

V ervolg

Amanda & Matt Caines | Sieraden

Annemarie Spilker studeerde in 2003
cum laude af aan de Foto Academie
in Amsterdam met de
indrukwekkende serie zelfportretten
“Zoeken om de leegte te vullen”.

In 2010 kreeg Annemarie
internationale bekendheid met een
nominatie in de categorie People bij
de prestigieuze Black and White
Spider Awards. In 2011 en 2012
ontving zij diverse prijzen
waaronder een Bronze Award van
Better Photography en 3 Honorable
Mentions bij de International
Photography Awards.

Terwijl het weer striemt op de daken
van onze studio, hebben wij gewerkt
aan onze ideeën voor de expositie in
atelier de Zilverling.

Annemarie heeft inmiddels diverse
exposities op haar naam staan in
binnen en buitenland. Haar werk is
opgenomen in kunstcollecties
wereldwijd.

Ze is opgevoed aan de kust van Sussex,
daar heeft zij altijd materialen
ingezameld zoals hout, keramiek,
zeeglas en een verscheidenheid van
gevonden voorwerpen.

	
  

	
  	
  

Sindsdien is zij bezig geweest met
het ontwikkelen van haar eigen stijl
binnen haar specialisaties
landschappen en zelfportretten.
Haar stijl kenmerkt zich door
indringende zelfportretten met een
ongemakkelijke en confronterende
sfeer waarin zij op zoek gaat naar de
verborgen plekken van haar eigen
gevoelens.

Al tijdens haar studie ontving
Annemarie twee nominaties en een
extra prijs bij de Academy Awards in
2003.

	
  

In Atelier de Zilverling zullen
diverse zwart wit landschappen
worden getoont, waarin de tijd stil
lijkt te staan. Mede door de lange
sluitertijden ontstaan herkenbare
beelden, die toch vervreemdend
werken.
annemariespilker.nl

Amanda is autodidact, ‘mixed media’
sieraden maakster. In mijn werk
probeer ik om materialen te
combineren buiten de conventionele en
verwachte vormen.

Samen wonen Amanda en Matt nu in
Londen, werken en verzamelen op
dezelfde manier langs de oevers van de
Theems.

amandacaines.blogspot.nl
mattcainessculpture.wordpress.com
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