INVITATION

PORTRÆTUDSTILLING

Vi har hermed fornøjelsen at invitere dig/Jer til fernisering af årets
fjerde udstilling:

Vi oplever i tiden en stor interesse for at se på portrætter.

Søndag d. 23. juni 2019 kl. 11.30

PORTRÆTUDSTILLING
Deltagende kunstnere
Janusz Tyrpak, Linda Horn, Ingerlise Vikne, Robert Røssell, Maja Vendelbo,
Line Holtegaard, Søren Hagen, Mette Tønder, Anne Koldsø, Christina
Mosegaard, Knud Odde, Jan Klein, Thomas Andersson, Ninni Lodahl
Gjessing, Peter Martensen, Marit Benthe Norheim, Arnt Uhre, Oxana Mahnac

Udstillingen åbnes af
Rektor for Kolding Designskole, fhv. Kulturminister Elsebeth Gerner Nielsen
Der bydes på et glas vin og musikalsk indslag ved
Emma og Christian Bendix

På Dronninglund Kunstcenter har vi i en del år haft planer om at lave denne
store udstilling, som nu er en realitet.
Planlægningsperioden er brugt til at søge kunstnere, der kunne vække vores
interesse og opfylde det, vi gerne vil vise med udstillingen. Nemlig et bredt
syn på emnet.
Derfor spænder udstillingen vidt. 18 kunstnere viser deres arbejde, 18
kunstnere, der arbejder meget forskelligt. Dermed viser udstillingen både det
klassiske, meget naturalistiske portræt, alle malet på forskellig vis. Men
udstillingen rummer også portrætter, der er næsten abstrakte, hvor det
væsentlige ikke har været at vise nogen genkendelighed med et bestemt
menneske, men mere at sætte fokus på bestemte træk i et ansigt.
Desuden har vi fundet også inviteret kunstnere, der arbejder med portrætter
i rumlig, skulpturel form.
Vi har oplevet et meget positivt samarbejde med kunstnerne og siger dem
her stor tak for deres medvirken. Seks af kunstnerne vil være tilstede i nogle
weekender i udstillingsperioden, hvor man kan se og høre om deres kunst. Se
mere om dette på vores hjemmeside og i receptionen.

For Dronninglund Kunstcenter

Caféen tilbyder:
Lækker Tapas anretning samt kaffe og lun kringle.

Kunstnerisk leder

Pris. 125 kr.

Med venlig hilsen

DRONNINGLUND KUNSTCENTER

Åbningstider: Tirsdag - fredag 13 - 17, Lørdag, søn- og helligedage 11 - 17. Ring gerne om særaftaler
Udstillingen løber indtil 25. august 2019

