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Gordon Fazakerley (1937-2011)

Født i Widnes, Liverpool i England
1952-55 studerer på Liverpool College of Art under Arthur Ballard
1954 Rejser til Italien og Venedig - Bienalen, hvor han første gang møder
moderne amerikansk maleri.
1955 Tager kurser på Central School of Arts and Crafts i London.
1959 Soloudstilling på Institute of Contemporary Arts (ICA) i London.
1961 Rejser til Skandinavien for at besøge vennen og kunstneren Hardy
Strid. Kommer i kontakt med kunstnerne Asger Jorn og Jørgen Nash og flytter ind på gården og kunstnercenteret Drakabygget nær Örkeljunga i Sverige.
1990 - 2002 Medlem af kunstnergruppen PRO.
Udstiller i årene fremover både i Danmark og udlandet.
For mere information: www.fazakerley.dk

Steen Christensen (1953 - )

Oprindelig uddannede han sig som klejnsmed, hvorefter han arbejdede som
faglærer med vanskelige børn og unge i 20 år. I midten af halvfemserne tog
hans arbejde en ny kurs. Han mødte en billedhugger fra Vestjylland, var på
weekend hos ham og blev introduceret til arbejdet igen.
”Jeg fik noget af hans gamle værktøj, og så var jeg i gang. I løbet af de næste
år fik jeg lavet rigtig mange figurer”.
I 2001 blev Steen Christensen inviteret til Morilds sommerudstilling. Det
blev så stor en succes, at han besluttede at sige sit lærerjob op og starte sit
billedhuggeri på fuld tid. Året efter åbnede han ”Steengalleriet”.
”Jeg arbejder fortrinsvis i granit, og for det meste figurativt. I min arbejdsproces er jeg meget fascineret af at få det hårde materiale, som granit jo er, til
at blive ”blødt op”. I mange af mine granitbøger tilstræber jeg for eksempel
at få det til at virke som om, at bøgerne kan lukkes op.”
Steen Christensen arbejder også med bronze, men stenen er i front i både
figurative og non-figurative former. Foruden værker til hans egne udstillinger, udfører han bestillingsarbejde til private, virksomheder og institutioner.
Medlem af Dansk Billedhuggersamfund, Kunstnergruppen ”Morild 20011010”, og VAK – Vestsjællands Arbejdende Kunstværksteder.

Indbydelse til efterårets store udstilling med fernisering
søndag den 1. september kl. 13 –17
Udstillingen åbnes kl. 13:30 af Susan Fazakerley
Maleri, tegning og akvarel: Gordon Fazakerley
Skulptur: Steen Christensen - ude og inde

Gå ikke glip af denne spændende udstilling, hvor
vi har 35 værker af Fazakerley inde i galleriet samt
skulpturer af Steen Christensen både inde og ude.
Kom og nyd de smukke kunstværker i vores spændende galleri og dejlige have.

1. september - 27. oktober 2019
DRAGEHØJ KUNSTFORENING PÅ
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Steen Christensen - Granitskulptur
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