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utstillinger

anna törnquist

anna törnquist
14.8 - 5.9
Kunst for lek og alvor
anna tørnquist er mest kjent som
akvarellmaler, men de senere årene har
hun gått nye veier med ulike teknikker.
For tiden anvender hun helst akvarell/
akvarellcollage, og en blandingsteknikk
med akryl og tempera blandet med
flere forskjellige materialer på plate eller lerret. trangen til å eksperimentere,
samt skiftet mellom ulike teknikker, gir
helt ulike uttrykk og bidrar til å utvide
hennes billedverden.

2021

arrangementer

solveig skogseide

ingvar moi

tore wilhelmsen
tobbe malm
solveig skogseide
9.10 - 31.10
i et samspill mellom maleri, tekstil og
metall, tolker tre Bærums Verk kunstnere
mennesker og natur på hver sin spesielle
måte.
alle tre viser helt nye arbeider.

ingvar moi
4.12 - 19.12
Trærne mine.
ingvar moi er født på Jæren, men i de
siste 37 årene har han bodd og arbeidet
i Oslo og Bærum. ingvar moi har jobbet med reklame, design, egne bøker og
kunst i alle år. samtidig har han skapt
kunstprosjekter som har blitt både bøker og utstillinger. De siste årene har han
brukt all sin tid blant trær. Dette har resultert i mange separatutstillinger flere
steder i norge.

Fordeler medlemskap
som medlem i Bærum Kunstforening
får du invitasjon til alle våre salgsutstillinger gjennom året. til disse er det
gratis adgang.
•
tore Wilhelmsen

•
•

Dang Van ty

dang van ty
nguyen van cuong
11.9 - 3.10
Dang Van Ty ble født i Vietnam i 1954
og har vært bosatt i norge siden 1968.
siden 1981 har han en lang utstillingshistorikk både i norge og Vietnam. Han
har vært både bokillustratør og forfatter av to bøker: ”min barndom i Vietnam” (1982) og ”Hjemreisen” (1986).
Nguyen Van Cuong er også kjent som
Cuong trau som betyr Vannbøffel
Cuong, fordi han dedikerte sin kunstneriske karriere til å male landsbylivet
og vannbøfler.

nguyen Van Cuong
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For mer informasjon om Bærum
Kunstforening, organisasjon osv.,
se vår hjemmeside:
www.baerumkunstforening.no.

•
•

tobbe malm

Du får invitasjon til kunstturer i
Kunstforeningens regi.
Du får invitasjon til medlemskvelder og kurs.
ViKFO (Viken Kunstforeningers
Fellesorganisasjon)har en rekke
arrangementer og seminarer
for medlemmer i kunstforeningene i Viken.
Du får 5% avslag på kjøp av kunst.
Årlig kunstlotteri.

medlemskap i Bærum Kunstforening
koster 380 pr. år. Halv pris ut 2021.

jørn nilsen
stein eriksen
6.11 - 28.11
Jørn Nilsen: “i mitt arbeid er jeg påvirket både av norsk natur og folkekunst
og det italienske middelalder-maleriet.
mine husformer kan være en metafor
for det menneskelige og det vi omgir
oss med. en liten mannsskikkelse er
ofte til stede i bildene. Det kan ha noe
med selvportrettet å gjøre. Om jeg arbeider symbolsk eller realistisk er uviktig
- jeg bare maler.”
materialene tre, stein, stål og betong
danner grunnlaget for Stein Eriksens
skulpturer. Hans små hus er blitt større.
Husene støpes i former. De blir like,
men ikke helt like. alle støp blir litt forskjellige. når husene er ferdig støpt, blir
det lagt på farge og detaljer i stål som
ruster.

Jørn nilsen

stein eriksen
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