Kunst og Vin i Horsens Kunstforening!
Vi inviterer til fernisering og vinsmagning
fredag d. 8. september kl. 17 – 18.30!

Udstilling:

”Egebjerg og Juhler”
v. Kunstfotograf Britta Egebjerg
og billedkunstner, Lene Juhler
8. september – 13. oktober 2017
Det vejlensiske kunstneriske fællesskab Egebjerg & Juhler, der består af kunstfotograf Britta
Egebjerg og billedkunstner Lene Juhler, etablerede deres kunstneriske fællesskab i 2015 under titlen
"Når tillid overtager egoet". Et fællesskab som mange betragter som kunstnerisk særligt og modigt.
I 2015 og 2016 skabte de fælles værker ved at give hinanden færdige arbejder som den anden, uden
dialog, arbejdede videre på. Dette skete i fuldstændig tillid til, at den der modtog værket ville passe
på det, styrke det og give det en ny fortælling som kun via en andens mellemkomst var muligt. "Det
var en meget stærk og berørende proces" siger de to kunstnere, der på daværende tidspunkt alene
udtrykte sig i sort/hvidt.
Billedkunstneren Lene Juhler var i en tid
med farveblokering og Britta Egebjerg
kunne ganske enkelt kun se i sort/hvid.
På udstillingen i Horsens præsenterer de
to kunstnere nye værker, som på forunderlig
vis viser hvordan en fælles grundtone går
gennem deres udtryk og forbinder dem
– og nu i et farveunivers.
Lene har arbejdet med farverige detaljerede
tegninger med mange lag af livselementer,
mens Britta har opsøgt forladte huse, og
været optaget af de ekkoer, en forladt tid
bærer i sig.

”Det er en gave at have denne tillid som vi oplever.
Både til hinanden, men også til overordnet, at tro på
det bedste, at dele og ikke være bange for at give
videre. Ikke at være nærige med det vi har, kan og ved”
siger Lene Juhler.
”Vi oplever, at vi får så meget igen og der er meget
i at gøre hinanden endnu bedre” afslutter Britta Egebjerg.

Udstillingen kan ses i Horsens Sundhedshus,
Grønlandsvej 1, Horsens
Mandag til søndag kl. 9 – 18.

Vinsmagning!
Vi får besøg af Allan Nielsen, som er en passioneret vinhandler, med
smag for især de Italienske vine.
Der vil være smagsprøver på 3 vine fra 3 regioner i Italien, og naturligvis
mulighed for at købe vin med hjem!
AN Agentur v. Allan Nielsen
Se mere på www.an-agentur.dk

Vi byder også på lidt snack!
Alle er meget velkomne.
Med venlig hilsen Horsens Kunstforening
Læs mere på www.horsenskunstforening.dk

