Anna Louise Flensborg:
Mette Lise og Ullrich Rössing har kendt Anna Louise
Flensborg fra hendes barndom. Hun har altid udvist
en stærk sans for form og farve og har i perioder både
skrevet aforismer og udtrykt sig billedligt. De sidste år
har hun for alvor sat andet til side for at udvikle sin
malerbegavelse.

Udstilling
Ulrich Rössing - Mette Lise Rössing - Anna Louise Flensborg

Sidste år havde hun en mindre udstilling på Bornholm
og i år ’indrammes hun af Mette og Ullrich’ i sin første
større udstilling. I galleriets to største rum drages vi ind i Anna Louises syn på
den natur der omgiver hende – først og fremmest havet.
En anden side af Anna Louises kunst udfoldes i linjer der skaber en næsten levende ornamentik i billedfladen. Akvareller og tegninger er også med i hendes
skaberværk. Anna Louise har selv skrevet et indlæg om sine tanker om det billedskabende og hendes tilgang til det. Teksten vil være en del af udstillingen.

Anna Louise Flensborg - ”Første oktobervalg”

16. januar - 7. marts 2021
DRAGEHØJ KUNSTFORENING PÅ

Kalkerupvej 15, Fensmark, 4684 Holmegaard, Danmark
Åben: Torsdag - Søndag kl. 13-17
Tlf. +45 55 54 67 80 - www.gallerie-dragehoej.dk
NB: Husk kaffen i vores hyggelige kaffestue

I tilfælde af covid 19 nedlukning vil udstilingen
blive afholdt 6. november - 19. december 2021
DRAGEHØJ KUNSTFORENING PÅ

Ullrich Rössing:

Mette Lise Rössing:

Kunstneren Ullrich Rössing (1939 – 2019) har
mange gange udstillet på Gallerie Dragehøj
siden galleriets start. Sidste gang da Mette Lise
og Ullrich Rössing holdt en 50 års jubilæumsudstilling i anledning af deres guldbryllup.

Billedvæveren Mette Lise Rössing er
også godt kendt med Gallerie Dragehøj.
Hun har både sammen med sin mand
Ullrich Rössing og udstillingsgruppen
”Trådens Gang” udstillet flere gange.
Den nyeste udstilling var en museal
visning af produkter fra væverlandet
Laos skabt af Mona Lise Martinussen og
Mette der sammen har rejst i Laos.

Ullrich Rössing var en utrolig alsidig kunstner. Han spændte vidt og arbejdede i mange
materialer. På denne udstilling vises en række
collager fra hans efterladte samling af værker, desuden små stemningsbilleder
fra en rejse. I cafeen vil der være ophængt 3 større malerier fra 2011 som viser
Ullrich fra en ny side.
Malerierne rummer svævende landskaber og huse – nogle forestillinger som
går helt tilbage til hans barndoms fantasier, som så smukt er beskrevet i hans
bog ”Længst væk nede ved floden”, der også sælges på udstillingen. De sidste år af Ullrichs liv begyndte han at skrive essays og lange noveller og tilslut
en betagende erindringsroman fra hans barndom, hvor han var flygtning i sit
eget land, Tyskland.

Netop nu er hun i gang med at væve nogle lidt større billedtæpper i en serie
kaldet ”Før og efter mennesket” hvoraf der vises 2 værker. Desuden vises
nogle mindre værker der knytter sig til hendes tema: naturen og mennesket.

INDBYDELSE TIL ÅBNING AF ÅRETS FØRSTE UDSTILLING
lørdag d. 16. januar 2021 kl. 13 –17,
hvor Anna Louise Flensborg og Mette Røssing vil være til stede.
(kan ses til 7. marts.)
I tilfælde af covid 19 nedlukning vil udstilingen
blive afholdt 6. november - 19. december 2021

