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GÆSTEUDSTILLING I GALLERI-A1
13.09 - 13.11 2020

“Ind i landskabet” II. 120 x 200 cm. 2016. Akryl og sand på lærred

I et nybygger-kvarter, skønt beliggende tæt ved Lillebælt,

på Agersøvænget 1, Skærbæk, 7000 Fredericia finder du Galleri-A1.

Netop som Corona pandemien lukkede Danmark ned, åbnede Annette og Benny Balsgaard

deres nye galleri, hvor de fremover ønsker at vise kunst af høj kvalitet. 

Det kræver et mod, som jeg gerne støtter.

Det lille, nye galleri har begrænset åbningstid (Onsdage kl 14 - 17, Søndage kl 13 - 16)

Dog åbner de gerne galleriet på det tidspunkt, som passer dig / jer.

Så lav en aftale i forvejen pr. tlf. eller mail.

“Fornemmelse for Land. 30 x 42 cm. 2015. Akryl på skitsepapir

I de næste 2 måneder har jeg den glæde at være galleriets første gæsteudstiller

Særudstillingen vil vise malerier af et udsnit af mine poetiske, rå og vilde, ekspressive natur- og

landskabs fortolkninger

 

Fernisering: Søndag d. 13. september kl 13 - 16 

Kl. 13:30 vil jeg introducere de udstillede værker og fortælle lidt om mit kunstneriske virke - der kaffe på kanden og et glas vin.

Galleriet er omfattet af covid restriktionerne, hvilket betyder max.19 pers. af gangen.

Derfor ser vi meget gerne, at du / I tilmelder jer via sms eller mail til 

Annette (53549020), Benny (31328445) eller annette@galleri-a1.dk

                        

Nyt i galleri NB

Galleri NB, Viborg har netop modtaget disse to helt nye værker. 

Begge med titlen: "Nature". Mål: 90 x 130 cm. 2020. Akryl på lærred
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