Maler Kirsten

Murhart &
keramiker Mette Demuth

IN D BY D E L S E
Det vil glæde os meget at se dig med ledsager/e til
udstillingen

murhART

- farvens gøgler - billet til livsglæde
SEPARATUDSTILLING

Dagen - 140 x 150 cm

Separatudstilling med maler Kirsten Murhart, Italien og keramiker Mette Demuth

murhART

FERNISERING
Fredag den 4. oktober 2013 kl. 13 - 17 hvor begge
kunstnere er til stede og vi byder på lidt godt til ganen.

Klovnetræf

- farvens gøgler - billet til livsglæde

Vi glæder os til at byde dig / jer velkommen til en
sprudlende efterårsudstilling hos
Galleri Uggerby, Strandvejen 89, Lønstrup,
9800 Hjørring
Another day on the beach- 20 x 80 cm

GALLERI UGGERBY
Tolstrupvej 1, Uggerby, 9800 Hjørring - Tlf. 98 97 51 41
Strandvejen 89, Lønstrup, 9800 Hjørring - Tlf. 98 96 90 80

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 den 4.
til den 31. oktober. Alle dage kl. 13 – 17

Mens jeg venter

I 2011 flyttede Kirsten Murhart og hendes mand til en lille bjerglandsby i Syditalien
hvor hun har værksted i et mere end 800 år
gammelt hus tilknyttet landsbyens middelalderslot. Her har hun også bolig og galleri.
Det har måske bevirket, at Kirstens farver er
blevet endnu varmere. Men døm selv, når
du ser de nyeste værker i Lønstrup.
Kunstmaleren Kirsten Murhart er født i
1951 på Lolland. Hun arbejder med at fastholde stemninger, følelser og historier på
lærredet. Hun fortæller os igen og igen, at
livet er en gave, vi skal glæde os over hver
eneste dag. Hun fortæller os, at alle mennesker er noget særligt, at alle skal behandles med respekt, at vi skal være gode ved
hinanden – og hellere trække på smilebåndet end vende mundvigene nedad. Kirsten
Murharts billedverden er fyldt med humor.
Kirsten Murhart vil gerne male alt det der

ikke kan siges med ord. Hun har en evne til
at se og gengive de skæve vinkler. Måske
derfor er mange i hendes persongalleri ofte
stille, rare og underfundige.
De sidste otte år har Kirsten Murhart fået
sin maling fra Australien. Hun bruger samme maling som Australiens indfødte anvender til de kendte prikmalerier. Malingen har
en særlig kraftig pigmentering, hvilket giver
det færdige maleri en helt speciel glød.
Murhart - langs sognevejen
Det er titlen på en 44 siders bog, der kommer på gaden i begyndelsen af oktober i
forbindelse med udstillingen her i Danmark. Den koster 90 kroner signeret af Kirsten. Men se nærmere herom i Lønstrup.
Kirsten Murhart udstiller her sammen med
keramiker Mette Demuth.

Mette Demuth er en meget eksperimenterende kunstner, som både drejer og modellerer i stentøj, raku og andre former for
keramikarbejder. Mette Demuth har arbejdet med keramik i 10 år, og lægger vægt
på at formerne er harmoniske samt at form
og farve tilsammen danner en helhed. Det
er i naturen Mette Demuth finder sin inspiration, naturens enkelthed og rene linjer.
På det seneste har mennesket, kroppen og
sjælen været inspirationen. Mette Demuth
har arbejdet med klovne som grundfigur,
lavet kroppen enkel og ansigtet som sjælens spejl.

The Little Storyteller - 50 x 40 cm

Fodbadet - 70 x 30 cm

Lago Felice - 70 x 70 cm

Bo og Banditten - 70 x 70 cm

Spazio Libero - 70 x 70 cm

The Odd Foot Day - 130 x 140 cm

Ansigter som både viser glæde, sorg , latter
og vrede med klovnes humor.
Figurerne er livagtige med hver deres udtryk, og man kan slet ikke lade være med
at undres og komme i godt humør. De ord
der bedst beskriver hendes keramik er nok
humør, kærlighed, leg og livsglæde.

Klovnen

The Timemaneger - 100 x 25 cm

