JUL I GALLERIET

Det emmer af atmosfære, og det er en oplevelse af de helt store at træde ind i pakhuset på den gamle
station i Ørting.
Ulla Dræby er gæsteudstiller. Hun kalder sine værker Art by Dræby: Fragmentum. Ulla arbejder med
drivtømmer skulptur. Hun skriver om sine værker. Træ eroderet af havet. Jern korroderet over tid.
Fragmenter kombineres. Ulla komponerer ” Fritid og hobby” på ture i naturen finder hun træet og det rustne
jern i skrotbunker og lader sig inspirere af det.
Hun er uddannet på Kolding Kunsthåndværkerskole.
Dorthe Bent har lavet nyt julepynt i glas, en serie af julepynt i hvide sarte nuancer, men også nisser med
dekoration og nye juletræet. Unika glaskunst bl.a. i form af nye fade inspireret af naturens farver og
nuancer. Glas-billeder og borde. Udvalget at glaspynt er stort og rummer stor variation, fra engle, stjerner i
mange størrelser, juletræer og nisser, glasting til både at hænge og stå.
I flere år har Dorthe arbejdet med støbte skulpturer i glas, de sidste 3 år har det optaget hende meget at
støbe i bronze og det har været et fantastisk møde også at arbejde med bronze. Et spændende materiale
der både har det fine polerede og samtidig det rå look. Dorthe Bent arbejder med at lave smykker i bronze
og små menneskefigurer i bronze der sidder på en glasklodser.
Nye malerier både landskabsmalerier og abstraktioner pryder væggene i det gamle pakhus.
I vil møde kontrasten mellem naturmaterialer de mange farver og det sarte lyse og lette, det er dejligt at
blande naturmaterialer og glas.
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 i weekenderne 24. og 25. nov. 8. og 9. dec. Kl. 10-15
Hele december er der åbent torsdag og fredag 13-17
Den 1. og 2. dec. kan i møde mig hos Fru møllers Mølleri til KUNSTHÅNDVÆRK OG MAD kl.10-15

Den Gamle Station, Horsensvej 155 Ørting, 8300 Odder. Læs mere på www.dorthebent.dk

