09. juni 2014
Meget er sket siden d. 14. marts. Jeg har brugt meget tid
med kunst og ikke tænkt så meget på nyhedsbrev - men nu
skal I høre!
Hvad er der sket
Der er hentet malerier i Enghøj Kirke og hos Gallerie Marziart
i Hamborg. Turen til Hamborg gav igen anledning til et besøg
i Frank Brüdigams restaurent - et lille hyggeligt sted ikke
langt fra galleriet, og som vi varmt kan anbefale BRÜDIGAMS
Hele påsken var der åbent i mit galleri i forbindelse med
Randers Artweek. Hyggeligt med mange gæster - tak til alle
der kiggede ind.
I skoven syd for Brabrand Sø ligger Hospice Søholm - hele
maj måned udstillede jeg dér.
Jeg har været på kursus hos Rie i Kolding. Her blev jeg inspireret til ny teknik med mine
damebilleder - som jeg kalder "Flower Power"
Og som noget nyt har jeg igen fundet leret frem og har fået RAKU-brændt nogle skåle tak til Lisbeth for en dejlig dag i hendes have, hvor vi brændte i hendes raku-ovn.
Både Flower Power damer og lerskåle havde jeg med til kunstmessen Artnordic d. 9-11
maj i Øksnehallen i København, foruden nogle af mine velkendte motiver og små
humørikoner. Det var nogle dejlige dage hvor der var tid til at snakke med andre
kunstnere, blive inspireret og sælge.
Kunstnerne i Vorup havde igen fået en god ide. Søndag d. 25. maj udstillede vi vores
kunst i laden ved Bison-anlægget, som hører under Randers Regnskov. Dagen var fyldt
med dejligt vejr og glade gæster. Inspireret af stedet malede jeg nogle malerier med
bisonokser.
Aktuelt og fremad
I øjeblikket udstiller jeg hos HMN Naturgas i Viborg og i Fanø Strandgalleri, hvor der var
fernisering af udstillingen d. 7. juni.
I forbindelse med Åbne Atelierdøre i Viborg, udstiller hver kunstner ét værk i Pakhuset i
Viborg i uge 24, jeg deltager med "Tulipaner til mor".
I weekenden 14-15 juni er der stor udstilling hos Lindholm Biler, Gl. Århusvej 241B ,
Viborg.
4. juli er jeg i Berlin til fernisering på udstillingen af mine Artmoney - det sker hos
Dencker & Schneider, Kalckreuchstrasse 14, Berlin-Schöneberg.
Jeg har fået nye henvendelser om udstillinger i det nye år og
arbejder for tiden på nogle bestillinger og er desuden booket til at
afholde kurser i oktober og november.
Nyhedsbrevet kan også ses på www.gallerifredslund.dk
Følg også Galleri Fredslund på Facebook
Næste nyhedsbrev forventes at komme en gang i eller efter august.
God sommer til alle indtil da.

