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”Virkeligheder”

Galleriets 3 års
fødselsdagsudstilling
Fernisering lørdag d. 8. august 2009
fra kl. 13 - 16

Udstillingen varer frem til d. 27. august 2009
Galleriet holder åbent: mandag-fredag 10:0017:00
lørdag 12:0016:00
søndag efter aftale

Antologien er den
tredje spændende
bog fra netværket,
Den fortællende
karavane.

”Den erotiske side. Om kvinder og lyst.”
Peter Bangs Vej 33, DK 2000 Frederiksberg, Tlf.: 38106868,
email: galleri@bastillen.dk, www.galleribastillen.dk

Marcus Stolk:

Jens Peter Kellermann:

Det er svært at give en præcis beskrivelse af
Marcus Stolks værker, men der er en stærk
romantisk indflydelse i hans værker, en søgen efter
en større indre skønhed, en skønhed der er løftet
op over det mondæne eller det bizarre.
Marcus Stolk viser en kreativitet, fantasi, kærlighed
og harmoni i mennesket og naturen som giver
beskueren en forståelse for hans søgen efter den
indre skønhed.

Daniel Goldenberg:

Jens-Peter Kellermann er ikke nem at sætte på formel, skønt
man altid, med usvigelig sikkerhed, kan genkende en
Kellermann-skulptur.
Hans figurer, ofte opstillet i tableauer, er først og fremmest
rustikke og humoristiske, hvilket dog ikke forhindrer dem i at
rumme alvorlige eksistentielle pointer og finter. Rustikke, bl.a.
fordi de er sammensat af forskellige materialer. Den ædle
bronze og den klassiske marmor får modspil af sort skiffer og
mere eller mindre bearbejdede træstykker.

”Den erotiske side. Om kvinder og lyst.”

”Kunsten som inspiration i samfundsdebatten”

Mød Pia Deleuran og andre fra karavanen,
der læser op og debatterer den

Antologien er den tredje spændende bog fra
netværket, Den fortællende karavane.

Sisse Jarner

Igennem bogens tekster indbyder 30 kvinder til
opdagelsesrejse i et tillokkende og dragende univers.
Sisse Jarner er billedmageren til de facinerende fotos
fra det indiske tempelmiljø, der er en del af
antologien.
Fotos kan ses i Galleriet fra den 8. august til den 27.
august, hvor debathjørnet ligeledes er åbent.

Som realistisk maler, er det Daniel
Goldenbergs hensigt at videreføre en tradition
der værdsætter høj teknisk kunnen, og hans
billeder med bymiljøer, har været særligt
udfordrende for forbedringer på dette område.
Malerierne er baseret på egne fotos, der som
regel er ændret noget inden det færdige
resultat

18. august og den 25. august,
fra kl. 16.30 til 18.30.
Vel mødt

Pia Deleuran,
idemager

Læs evt. mere på karavanens hjemmeside
www.kamelkaravane.dk

