Maler Kirsten

Murhart &
billedhugger Steen Overgaard Madsen

I NDBY D EL S E
Det vil glæde os meget at se dig med
ledsager/e til udstillingen

SEPARATUDSTILLING
Med maler Kirsten Murhart og billedhugger
Steen Overgaard Madsen

FERNISERING
Fredag d. 7. oktober 2011 kl. 13 - 17 hvor begge
kunstnere er til stede og vi byder på finurlige
Italienske forfriskninger og lidt godt til ganen.

I UGGERBY viser vi en ny spændende EFTERÅRSUDSTILLING med værker fra ca. 20
danske, irske, polske og svenske kunstnere
indenfor maleri, glas, keramik og bronze. Bl.a.
helt nye spændende værker af Bjørn Bjørnholt, Pia Fonnesbech, Anna Lindgren, Simon
Thrane, Vibeke Vinther Jørgensen og Vibeke
Falk m.fl.
Åbent alle søndage i oktober kl. 13 – 17.
Fra søndag d. 16. oktober – søndag d. 23.
oktober 2011 dagligt kl. 13 - 17.
Lukket lørdag.

En god beslutning - 140 x 140 cm

Galleri Uggerby, Tolstrupvej 1, Uggerby,
9800 Hjørring.
Se nærmere om de 2 gallerier på
www.galleriuggerby.dk

G a l l e r i U gg e r b y
Tolstrupvej 1, Uggerby, 9800 Hjørring - Tlf. 98 97 51 41
Strandvejen 89, Lønstrup, 9800 Hjørring - Tlf. 98 96 90 80
Erika - 15 x 15 x 6 cm

Liddia - 15 x 15 x 6 cm

w w w. g a l l e r i u g g e r b y. d k

Sindal Bogtrykkeri - ComVision • 98 93 58 11

Udstillingsperioden er
tirsdag - søndag fra d. 7. - 30. oktober. Alle
dage kl. 13 – 17
Galleri Uggerby, Strandvejen 89, Lønstrup,
9800 Hjørring

I 2011 flyttede Kirsten Murhart og mennesker er noget særligt, at alle
hendes mand til Italien og arbejder skal behandles med respekt, at vi skal
nu heltids på sit værksted i en lille ita- være gode ved hinanden – og hellere
liensk bjerglandsby. Her har hun bolig trække på smilebåndet end vende
og galleri i en mere end 800 år gam- mundvigene nedad. Kirsten Murharts
mel Cantina tilknyttet landsbyens billedverden er fyldt med humor. Hun
har en evne til at se og genmiddelalderslot.
give de skæve vinkMen heldigvis har vi
ler. Måske derfor er
fået lokket Kirsten
mange i hendes
Murhart som sipersongalleri
den 2004 har
ofte stille, rare
formået
at
og underfunskabe sig et
dige.
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Kirsten Murhart udstile
inger am
70 cm i d
deltog. Hun skabte ”Grønt
ler her sammen med billedhugger Steen Overgaard Madsen lys til elefanten” - Trafifanten”.
fra Frederikssund. De to har udstillet De sidste seks år har Kirsten Murhart
sammen flere gange – blandt andet fået sin maling fra Australien. Hun
ved Frederikssund Kunstforenings 50 bruger samme maling som Australiens indfødte anvender til de kendte
års jubilæumsudstilling.
Det er de nære og helt basale ting, prikmalerier. Malingen har en særlig
der inspirerer kunstmaleren Kirsten kraftig pigmentering, hvilket giver
Murhart der er født i 1951 på Lolland. det færdige maleri en helt speciel
Hun fortæller os igen og igen, at livet glød. Desuden males både olie- og
er en gave, vi skal glæde os over hver akrylbilleder udelukkende med spareneste dag. Hun fortæller os, at alle tel.

Pigen i rødt - 50 x 20 cm

Ståsted - 80 x 80 cm

Steen Overgaard Madsen er født i
Rønne på Bornholm i 1961. Han er
autodidakt billedhugger, billedkunstner og fotograf. Hans arbejdsfelt er
skulpturer udført i granit, glas og stål.
Han har haft et hav af bestillings-opgaver til banker, kommuner og private og har blandt andre solgt til mange
store firmaer m.m. Desuden har han
haft et utal af udstillinger overalt i
Danmark.

Papegøjefisk. Blå Rønne Granit

Dukken - 100 x 23 cm

Klovnen Titus - 50 x 20 cm

Olivenkongen - 100 x 100 cm

Ræk mig sæben - 30 x 24 cm

Melonfest - 110 x 120 cm

Hønemor - 100 x 23 cm

