Maatschappijkritische wandtapijten van
Kata Unger
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Schilderen met wol
Kata Unger, E-Zone,
2011, wol op katoen,
200 x 180 cm.
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De wandtapijten van de Duitse Kata Unger (1961) staan in de
traditie van punk, dadaïsme en de levende subcultuur. Het
bijzondere van haar werk is een combinatie van technische
perfectie en een rebelse, kritische houding.
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www.kata-unger.de
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