
 

Jewyo Rhii vertoont in haar manier van werken veel gelijkenis 

met Andy Warhol. Niet alleen geven ze graag hun werkproces 

uit handen, waarbij in Rhii de omgeving haar onderwerp laat 

kiezen, en zoeken ze beide de media op, waarbij Rhii zichzelf 

toont doormiddel van haar subjectieve blik tot kunst uit te 

roepen, maar Rhii en Warhol representeren vooral op 

gelijkende wijze hun omgeving. Warhol nam een beeld wat 

de werkelijkheid representeert, en nam vervolgens de 

representatieve functie van het werk weg. Rhii neemt als 

uitgangspunt voor haar werk haar eigen subjectieve 

representatie van de werkelijkheid. Rhii neemt echter de 

representatieve functie niet rechtstreeks weg. In plaats 

daarvan benoemt ze het werk tot werkelijkheid. Hiermee is 

het werk geen representatie meer, net als bij Warhol’s 

werken, maar in tegenstelling tot Warhol heeft Rhii een 

subjectief uitgangspunt en een ander doel. Het resultaat is in 

het werk van beide kunstenaars het zelfde: Het eens 

representatieve beeld is een autonoom beeld geworden.  

Of Jewyo Rhii een even bekende kunstenaar wordt als Andy 

Warhol is niet zeker, maar een ding is wel zeker: Rhii’s  

solotentoonstelling in het Van Abbemuseum zag er 

veelbelovend uit.  

Jewyo Rhii heeft moeite al haar omgevingen te begrijpen. Hiervoor 

heeft ze een oplossing. Rhii recreëert haar omgeving, zoals ze die zelf 

beleeft, in haar werk. Door de kopie van haar interpretatie van de 

werkelijkheid te vergelijken met de ‘echte’ werkelijkheid, komt ze er 

achter waarom de ‘echte’ werkelijkheid is zoals ze is. In haar werk 

gebruikt Rhii haar subjectieve kijk op de werkelijkheid om de 

objectieve werkelijkheid te snappen.  

Jewyo Rhii (Seoul, 1971)heeft een bijzondere levensstijl. Ze is altijd op reis. Telkens is ze ergens anders op de 

wereld, en overal waar ze komt heeft ze moeite haar omgeving te begrijpen. Overal is ze een vreemdeling in een 

vreemd huis. Het is daarom niet verbijsterend dat Rhii’s werken vaak veel materiaal bevatten. Haar werken zijn 

zelfs opgebouwd uit een hoeveelheid materiaal dat enkele van de werken als schuilplek of onderdak gebruikt  

zouden kunnen worden. Jewyo Rhii wil een thuis creëren op alle plekken waar ze komt.  
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l/fileadmin/files/Pers/PDFs/201
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