JUL I GALLERIET

Traditionen tro bliver der julet i Pakhuset på Den Gamle station i Ørting.
I år har jeg inviteret 2 gæsteudstillere indenfor i Galleriet.
Jeg har lyst til at skabe en varieret udstilling af kunsthåndværk og viser i år både tekstiltryk, glaskunst,
maleri, bronze, juledekorationer og adventskranse.
De 2 gæsteudstillere er tekstildesigner Lene Thomasen og Lene Midtgaard
Lene Thomasen er uddannet tekstil designer fra Designskolen Kolding i 1999 og har siden arbejdet med
tekstil tryk på forskellige værksteder i København og Aarhus og har nu slået sig ned i Sondrup syd for
Odder. Hun præsenterer en serie håndtrykte tekstiler fra Tekstilwerk. Designet har et enkelt og håndtegnet
udtrykt og er inspireret af 70’ernes grafiske mønstre. Tekstilerne består af viskestykker i hør i en palet af
klare farver. Der vil også være håndtrykt pynt til juletræet, designet særligt til lejligheden.
Lene Midtgaard gæster også galleriet med sine unikke juledekorationer, adventskranse af nordiske farver
og materialer, der bringer naturen ind i stuen.
Jeg har lavet nye malerier, runde glasfade og nyt julepynt i glas. I år har jeg arbejdet videre med
serigrafitryk af gamle strikkede mellemlægsservietter og kniplede engle og stjerner. I glas laver jeg
brugskunst hvor glasset både har funktionel og æstetisk værdi. Udvalget at glaspynt er stort og rummer
stor variation, fra engle, stjerner i mange størrelser og nisser både til at hænge og stå. I flere år har jeg
arbejdet med støbte skulpturer i glas, det seneste der har optaget mig er et fantastiks møde med at støbe i
bronze. For mig et nyt og spændende materiale der både har det fine polerrede og samtidig det rå look.
Man kan se små menneskefigurer og smykker i bronze.
Der bliver meget at se på og blive inspireret af i Galleriet. Køb julegaverne i god tid, find julens
værtindegaver eller måske noget til dig selv. Gaverne pakkes fint ind, mens du nyder udstillingen.
Der er åbent fra 26. november til og med19. december
torsdag og fredag 13-17, lørdag og søndag 10-15.
Dette nyhedsbrev og den vedhæftet plakat må gerne videresendes, printes og hænges op.
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