Invitasjon
Velkommen til utstillingsåpning lørdag 25. april,
kl 13.00 i Vedholmen Galleri.
Musikk ved Termodress: Urfremførelse

25.04 - 24.05.
FESTSPILLUTSTILLINGEN 2015
Arne Bakke
Maleri/Separatutstilling
Arne Bakke er billedkunster utdannet fra Kunsthøgskolen i Bergen med mastergraden i kunst
(2006). Hovedfokuset i den kunstneriske praksisen har gjennom flere år vært undersøkelser av
fargens relativitet og de fysiologiske virkningen
som oppstår i møtet i mellom fargeflater og nyanser.
Gjennom tidligere arbeid med skulptur har fokuset vært formale problemstillinger og forsøk
på å gå i dialog med maleriet via disse erfaringer.
I dag viser Bakke hovedsakelig kunstfaglige problemstillinger i installasjon, skulptur og
maleri med utgangspunkt i fotografier fra konfliktområder og krigshandlinger. Fokuset ligger
i å behandle og visualisere disse i et personlig sanselig uttrykk; Farge, format, komposisjon,
kontraster, - fremfor å skildre et direkte innhold.
Vedholmen Galleri ser med stor glede og forventning frem til
å presentere dette nye maler-talentet fra Vestlandet for vårt publikum,
og følge han i veien videre.
Mer info: www.arnebakke.com

Fremside « Uten Tittel « (B. 70 cm x L.100 cm). Akryl.
Ovenfor « The Golan Heights: Majdal Shams « ( B. 34 cm x L. 44 cm). Akryl.

(Ved siden eget kunstnerisk praksis er Arne Bakke daglig leder for visningsrommet og
produksjonslokalet Tag Team Studio i Bergen og underviser som gjestelærer ved Kunstskolen i
Bergen (siden 2010). Han har også tidligere vært styreleder i BKFH – Bildende Kunstneres Forening
Hordaland og ellers hatt en rekker verv knyttet til fagforeningen.)
_____
TERMODRESS - MYR
På Vedholmen Galleri serverer Termodress smakebiter fra sitt kommende album Myr.
Musikken er en hyllest til 90-tallssjangeren Trip hop og er inspirert av britiske band som
Massive Attack, Portishead, Red Snapper og Tricky. Termodress er musikkprosjektet til
billedkunstneren Christian Bøen.
Mer info: www.termodress.com / www.facebook.com/Termodress

Neste utstilling: 30.05. - 16.08. Sommerutstillingen 2015. Galleriets egne Kunstnere
( OBS: Feriestengt 20/7 t.o.m. 9/8 )
Kystsogevekene 2015 åpner 22.08: Inviterte kunstnere: « Os Inspirerer «
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ÅPENT
TORSDAGER
Kl 16.00-20.00
FRE-LØR-SØND Kl 12.00-16.00

VERNISSASJE
LØRDAG
25.04 KL 13.00 (OBS. Buss nr 603
går nesten til døren...)

STED
RØTINGAVEGEN 23,
5216 LEPSØY

KONTAKT
97 13 81 19/90 89 63 36
WWW.VEDHOLMENGALLERI.COM
https://www.facebook.com/vedholmengalleri

