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Finleif Mortensen - fra Færøerne

Gallerie Dragehøj
Gratis adgang
Åbningstider:
Torsdag - søndag kl. 13 - 17.
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Udstillingsplan 2. halvår 2018

14/7 - 2/9

Blandet sommerudstilling
Birthe Foli Hansen - broderi og collage
Inga Lobkovskaia - maleri
Jette Aas - broderi og collage
Lone Munkgaard - keramik
Susanne Dagmar Olsen - grafik
Susanne Thea - grafik

15/9 - 4/11

Partier fra Færøerne
Finleif Mortensen - Maleri

10/11 - 23/12

Eventyrlige Laostekstiler
Mona Lisa Martinussen
Mette Lise Røssing
Broderier og tekstilkunst

I efterårssæsonens udstillinger er vi så heldige at kunne vende tilbage til tekstilkunsten,
der med sine overraskende udtryk og sin håndværksmæssige præcision er oppe i tiden.
Fra Den Klassiske Broderiskole v/Lis Ahrenkiel har tre elever netop afsluttet den syv år
lange uddannelse. Deres utroligt smukke arbejder, kan for tiden ses på en udstilling, der
vises på Ringsted Museum og Arkiv. Desværre kan vi ikke præsentere Gallerie Dragehøjs gæster for denne afgangsudstilling, men vi havde den glæde at vise Broderiskolens
afgangsudstilling 2017, hvor opgaven var broderede døre.
Tre medlemmer af Galleriets bestyrelse var blandt de særligt indbudte gæster, da afgangsudstillingen 2018 åbnede i Ringsted. To af dem arbejder selv med broderi og tekstilkollager. Eksempler på deres arbejder kan ses på Sommerudstillingen. Og på sæsonens
sidste udstilling vises nye variationer af tekstilkunsten med en række hjembragte genstande fra Laos.
Traditionen tro er sommerudstillingen en præsentation af forskellige kunstarter. Malerier vises kombineret med grafik, keramik - og tekstil, mens udstillingen i september
/ oktober er en fortælling om Færøerne set gennem billedkunstneren Finleif Mortensens
malerier.
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Løst og fast

Folkeuniversitetet
Holmegaard - Suså
Kig efter vort program i begyndelsen af
august på Gallerie Dragehøj og Næstved
Kommunes biblioteker, men se først og
fremmest på hjemmesiden:

www.hosu.dk

Dragehøj
Kunstforening
støttes af:

I Gallerie Dragehøjs Café kan du slå dig
ned og nyde en kop frisklavet kaffe, evt.
med lun pæretærte til og med mulighed
for en hyggelig snak over kaffen.
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