Invitation til fernisering
Lørdag den 18. maj kl. 12 – 14
Værker fra Kunstgruppen Verket

Jacob Herskind

Adam A. Bengtsson

Yoshiki Nakahara

Carsten Fun Jensen
Rama King Nash

Glasseriet - Glaspusteri & Galleri v. Rikke Bruzelius
Jenagade 27, 2300 København S
www.glasseriet.dk

Jacob Herskind.
Er et internationalt menneske selvom han bor i et selvvalgt eksil midt i Lillebælt. Maler alt
hvad han ser, hører, rører ved og røres af. Ligner et barn der er resultatet af en hed nat
mellem Absalon og Pippi Langstrømpe Ubegribeligt ? …begribeligt ! , når du ser hans
værker.
Adam A. Bengtsson.
Svenskeren, dette Nordskandinaviske kolossale menneske, tangodansende sind, store
arme, store ben og et hjerte så stort som Rundetårn . Maler fra maven for livet, sådan
som han er.
Rama King Nash.
Med Jørgen Nash og Asger Jorn gyngende i stamtræet er rødderne dybt begravet i
dansk kunstnermuld, plus strejf af Mexicansk blod og Latinamerikansk base , giver en
global ballade og balance og et helt eget sprog på hans lærreder, tryk og emaljer. Rama
kan alt i sin egen helt sikre stil.
Yoshiki Nakahara.
Har egenhændigt bragt Østens mystik til Verket
og forvalter den fortsat gådefuldt. Japansk sort
bælte i kombination af abstrakt naturalisme.
Flere har forsøgt at spise af hans værker i den
sikre tro at det var 3 stjernet Michelin sushi.
Carsten Fun Jensen.
Bronze, marmor, tin og alt ædelt. Den gamle
lystige dreng kan sit håndværk og forvandler sten til brød. Lokker fantasien frem fra
modelleret sten og stål og gir’ os alle en krølle på halen.
Mød kunstnerne og hør om tankerne bag de alle værkerne. Jeg har ladet mig inspirere og
har blæst en serie unikaglas, og byder på et par hyggelige timer, vin og mellem kl. 12 og 13
vil der blive arbejdet foran glasovnen.
Sidste udstillingsdag er den 6. juli

Åbningstid
Tirsdag – fredag: Kl. 10 – 16 Lørdage: Kl. 10 – 14
Vi ses i mit Glaspusteri & Galleri
Rikke Bruzelius

