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Invitasjon 

Velkommen til utstillingsåpning lørdag 30. april 2011,
kl 14.00 i Vedholmen Galleri:

30.4-12.06. Festspillutstilling 2011
Separatustilling med malerier av kunstner 

Jan Erik Willgohs, som er til stede ved åpningen.

Musikk ved Marius Hjelle

 Willgohs malerier river oss opp, og med sin sanselige og ekspressive virtuositet tager 
han oss med inn i sine landskaper, som gir rom for våre individuelle referanser. 
Til panoramaer der gir en tvetydig gjenkjennelighet av uutforskete verdener, der man får lyst 
til å oppdage mer. Arbeidene er en fryd for øyet og nektar for sjælen, -med en tyngde som slår 
benene væk på den som ser....

 "Jeg arbeider kontinuerlig frem bilder i form av malerier. Disse er til enhver tid knyttet 
til hva jeg har behov for å gestalte og billedliggjøre. Slik sett er de en dagbok formet av livet 
jeg lever. Farge og komposisjon er viktige virkemiddler -”kleshengere”- i mine arbeider. Som 
musikk. Selv om de figurative element syns tydelig, er ikke dette bildenes egentlige bærende 
struktur. Det betyr at landskapene, som er hentet rundt i mitt nærområde, kun er en setting, 
scenografi eller metafor i bildene. Innholdet er om følelser og menneskelige tilstander.
 Teknikken er jordnær og enkel. Vanskeligheten ligger i å sette rett farge på rett sted, å få 
bildestrukturen til å virke. Hvert bilde starter med en fornemmelse av innholdet. Den videre 
prosessen er åpen mht motiv og utseende. Trær og fjell kan her komme og forsvinne, det 
handler like mye om å bryte ned som å bygge opp. Materialene er enkle og personlige. Jeg 
blander malingen selv, grunner og spenner opp lerrettene, for å ha størst mulig nærhet og 
forståelse av prosessen, virkemidlene og materialene." 

Jan Erik Willgohs, april 2011. 

Forside "Duften av mai"  140x170cm.  Neste utstilling: 19.6-31.7 Separatutstilling. Gro Petersen viser grafikk.
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        "Yantra"  170x100cm 

Velkommen også til søndagsmatiné 
d. 8. mai  kl.15.00 med eigenpresentasjon av 

 Jan Erik Willgohs.


