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Invitasjon 
Velkommen til utstillingsåpning torsdag 19. april 2012,

kl 18.00 i Vedholmen Galleri:

« TWO MONTHS IN JUNE « 19.04 - 13.05. 
Separatutstilling med billedkunstner

Ronny Lischinski.

Musikk ved Marius Hjelle

 Ronny Lischinskis kunst er ekspressiv og undersøkende. Det sårbare og nære, det 
naive og drømmende formidles med et visuelt kunstnerisk talent av de få. 
Hans malerier varierer fra det nesten dekorative til det fargerike; -til tider med landskap som 
vises i et begynnende eller et svinnende apokalyptisk lys. 
Lischinski har gått på Kunstakademiet i Braunschweig og var i 2009 master student hos 
Olav Christopher Jenssen.
 Etter å ha besøkt Lischinski både i 2010 og 2011, hjemme i hans atelier i Berlin, 
erfarte Vedholmen Galleri at Ronny Lischinski er én av de visuelle kunstnere som utgjør den 
berlinske samtidskunstscenen pr. i dag. Det er derfor med stor glede å kunne presentere 
hans kunst for vårt publikum her i Norge. Kunstneren er til stede ved åpningen. 

” I was thinking of a series of dreams
Where nothing comes up to the top

Everything stays down where it`s wounded
And comes to a permanent stop

Wasn`t thinking of anything specific
Like in a dream, when someone wakes up and screams

Nothing too very scientific
Just thinking of series of dreams.”  

Bob Dylan, Series of Dreams.
 

www.ronnylischinski.blogspot.com

 	 	   Neste utstilling: Festspillutstillingen 2012. 19.05.-17.06. 
                     Line Hvoslef. Maleri. 
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