Invitasjon
Velkommen til utstillingsåpning lørdag 02. februar 2013,
kl 14.00 i Vedholmen Galleri:

02.02-27.02. « Stillhet og Vitalitet «
Separatustilling med malerier av kunstner
Feng Xian Lin , som er til stede ved åpningen.
Åpningstale ved Ingebjørg Astrup. Minikonsert ved Gabriel Fliflet.
« Motivene for mine bilder er hentet fra naturen. Det er vekstenes og det levendes
syklus. Det er blomster og frukter under ulike forhold. Naturens frodige prosesser
og fargerike mangfold gjenspeiler også det menneskelige livet, også mitt liv.
Det veldige spennet jeg fornemmer, og prøver å fange og uttrykke i bildene, leder
også til utstillingens valgte tittel, Stillhet og vitalitet.
Jeg har min kunstneriske bakgrunn i tradisjonelt kinesisk maleri og kalligrafi. Men
de siste fem årene har jeg hovedsakelig arbeidet med oljemaleri. Denne endringen i
bruk av media, skyldes den kunstneriske inspirasjonen og påvirkningen jeg har fått
i løpet av de 17 årene jeg har bodd i Norge og i Vesten.
Jeg hadde min første store utstilling med oljemalerier på Galleri Langegården i
Bergen vinteren 2012. Dette ble en milepel på flere måter..
Høsten 2012 hadde min mann og jeg arbeidsopphold i Berlin. Det var en stor
opplevelse å arbeide i denne spennende kunstmetropolen. Oppholdet lærte meg å
strekke meg litt lengre, å tore mer i mitt arbeide. Jeg arbeidet her utelukkende med
akrylmaleri, noe jeg fant både utfordrende og spennende, med nye muligheter for
raske endringer i den maleriske strukturen. På utstillingen nå på
Vedholmen Galleri vil jeg vise både akryl- og oljemaleri. «
Forside: « Etter Regn » 100 x 120 cm

« I det livgivende Lyset » 120 x 140 cm

Feng Xian Lin, januar 2013.
Neste utstilling: 02.03-31.03 2013. Separatutstilling: Bodil Friele.
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STILLHET OG VITALITET FENG XIAN LIN
02.02-27.02
OLJE & AKRYL
VERNISSAGE LØRDAG
02.02 KL 14.00:
Tale: Ingebjørg Astrup
Musikk: Gabriel Fliflet

TORSDAGER
Kl 16.00 - 20.00
FRE. LØR. SØN.
Kl 12.00 - 16.00

RØTTINGAVEGEN 23
5216 LEPSØY
Fine Art, Crafts, and Design
+ 47 97 13 81 19 /
+ 47 90 89 63 36

www.vedholmen-galleri.com

