...turen går til

Frederikshavn Kunstmuseum lørdag d. 1. marts.

Transport: Vi forestiller os enten et kør-selv (fyld op) eller DSB/tog evt. begge dele.
Interesserede bedes melde sig til på mail info@kunstpavillon.dk eller på tlf. 9812 1163 og komme med deres
ønske om transportform -og om de evt. har (ledige pladser) senest d. 25.2.14
1. marts er der gratis entre for medlemmer af Aalborg Kunstpavillon.

...men på den anden side
Aalborg Kunstpavillon præsenterer Claus Brusen, Ole Flyv, Tegner Bruno, Peter Vilhelm Nielsen og gæsteudstiller
Helle Rask Crawford.
En temaudstilling som giver beskueren mulighed for at finde frem til egne ønsker om magi på den anden side af
virkeligheden.
En tur på opdagelse i et univers skabt af evnen til at forestille sig alt -både naturligt men også overnaturligt.
En pause fra virkeligheden - uden at flygte - i en omfavnelse af væsener og scenarier kun
fantasien sætter grænser for.
Her vil være mulighed for at mærke sit indre legebarn, og huske på
historie- og billedfortællingerne vi alle har oplevet igennem vore egne liv og erfaringer.
Artist Talk lørdag d. 1. marts kl. 14-15 hvor 3 af de udstillende kunstnere (Tegner Bruno, Claus Brusen og Ole Flyv)
stiller op og fortæller om deres bidrag til udstillingen.

ARTIST TALK
Ill. Tegner Bruno

Ill. Claus Brusen

Ill. Ole Flyv

FREdERIKSHAVN KUNSTmUSEUm

LøRdAg d. 1. mARTS KL.: 14-15 mød kunstnerne Tegner Bruno, Claus Brusen
og Ole Flyv der vil fortælle om deres værker på udstillingen ...men på den
anden side, få et indblik i det at arbejde med kunst, bevæge sig ud på dybt
vand og hvad der driver “værket”.
En Artist Talk arrangeret af Aalborg Kunstpavillon på
Frederikshavn Kunstmuseum. Arrangementet er nummer 18 i en serie der
vil præsentere medlemmer af DKR (Det Kunstneriske Råd). Følg med i
hvem næste aktuelle kunstner er på www.kunstpavillon.dk

