Åbne Atelier Døre i Viborg har fernisering lørdag den 6. juni kl
13 i Pakhuset
30. maj 2015
Lørdag den 6. juni kl 13 er der fernisering kl 13 i Pakhuset ved Fischers Plads/St. Sct.
Pederstræde 2. Her udstiller hver af de 83 deltagende kunstnere det værk, som er med i årets
katalog. Pakhuset er åbent i weekender fra 10-16 og på hverdage fra 14-17.
Fredag den 12. juni fra 15-18 er der kunstnerfestival på pladsen foran pakhuset. Her vil mange af
de deltagende kunstnere være til stede for at vise smagsprøver på det, der bliver udstillet i løbet
af weekenden. Jazzorkestret Doxy Jazz vil underholde og der er mulighed for at købe lidt godt til
ganen.
Lørdag og søndag den 13-14. juni åbner kunstnerne deres værksteder og atelierer for
besøgende. Begge dage fra 10-16.
Kunstner værket på forsiden af årets katalog er Eva Angaards skulptur ”The Key to Your Mind”.
Eva præsenterer sig selv og sit billede med følgende tekst:
”Oprindeligt er jeg uddannet bygningsmaler, men i 2003
blev jeg færdiguddannet fra Randers Kunstskole med
tegning og maleri som hovedfag. Min kunst spænder bredt
fra malerier, brugskunst til skulpturer. Mit fokus har de
seneste år været lagt på det skulpturelle.
For mig er udformningen af min kunst et kreativt drive,
som gennem en fantasy og naturalistisk surrealisme, giver
mig mulighed for, at udtrykke mig gennem fortællende
billeder og skulpturer. Arbejdet med de malede skulpturer
giver mig mulighed for at male "billedet" helt om på den
anden side af lærredet. Det udfordrer mig både indenfor
det skulpturelle, som inden for det maleriske.
Det viste værk, med titlen "The Key to Your Mind", er
inspireret af et af mine malerier, som jeg malede i en
periode, hvor jeg gennemgik en depression”, fortæller Eva.
Yderligere information på hjemmesiden: www.aabneatelierdoere.dk
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