Kære venner af Galleri Schlegel
Så er foråret her… Det er galleri-tid igen!
En fantastisk spændende og varieret udstilling er endelig blevet realitet:
værker af både tyske og danske kunstnere med fællestemaet 'Havet' bliver nu
udstillet hos Galleri Schlegel.
Her på Lolland, Falster og i Nordtyskland er en flok kunstnere gået sammen og
har arbejdet siden 2014 med inspiration i havet mellem dem, der både
adskiller og forbinder dem. Vi er mødtes og har oplevet et kunstnerisk
skabende fællesskab, hvorefter vi har arbejdet videre alene med vores egne
kunstværker, i hver vores materiale.

Fernisering søndag den 27. marts klokken 10-16
 Den meget anerkendt keramiker Cornelia Scheefeld fra den Nordtyske by Grømitz udstiller relieffer af
havets mere eventyragtige elementer i ler.
 Finn Bjarne Petersen fra Galleri Det lange Skovhus, som også udstiller i påsken, har et akrylmaleri med, der
leder tankerne hen på det arktiske hav.
 Østriskfødte Brigitte Wager, roetroldenes moder har ligeledes et spændende akrylmaleri med, men er også
repræsenteret ved skulpturer i bl.a. plastikskrald fra Østersøen.
 Den lokale kunstner Biffe fra Kettinge har et akrylmaleri med, der har udgangspunkt i hendes
barndomsoplevelser ved havet.
 Lotte Schlegel, fra Galleri Schlegel, har selv et akrylmaleri med, der viser livet under havets overflade
 Ettie og Marcel Aarestrup fra Nysted har begge to vidunderlige forunderlige akrylmalerier med, der er skabt
hjemme i Nysted men påbegyndt under en stor kulturbegivenhed i den Nordtyske by Grømitz, hvor de var
inviteret til at male i kulturhuset langs strandpromenaden sidste år.
 Bjarne Bel Ejby fra Stubbekøbing er repræsenteret med et af hans altid spændende abstrakte malerier.
Gabi Gentz og Carola fra KulturKoffer Femern har lavet et meget politisk værk, hvor de har vævet
plastikskrald fra Østersøen ind i værket.
Der er på ferniseringsdagen sæsonåbning for 2016, hvor galleriet er vært ved lidt hyggeligt,
mens udstillingen nydes, børn og børnebørn er som altid meget velkomne og traditionen tro
er der påskeægsjagt bag galleriet.

Vi har åbent hver søndag klokken 10 - 16, og efter aftale, så kom forbi og se vores store
udvalg af lokal kunst og kunsthåndværk.

Glade hilsner
Lotte Schlegel

