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Kunstner udstiller: Ved første blik
næsten usynlige...

Fredensborg - 13. november 2019 kl. 12:01
Kontakt redaktionen:sndk@sn.dk

Humlebæk-kunstneren Ege Arp-Hansen udstiller sine værker på biblioteket. Se dem på
lang afstand - og tæt hold, lyder
opfordringen fra Humlebæk
Kunstforening.

Lørdag den 23. november fra klokken
11.00 til 13.00 inviterer Humlebæk
Kunstforening til en fernisering med
værker af Ege Arp-Hansen. Kunstneren er
autodidakt billedkunstner og medlem af
Kunstrunden Nordsjælland. Han er født og
opvokset i Humlebæk, hvor han igen bor i
barndomshjemmet i en frodig have ved
Øresund.

Arp-Hansens malerier besidder en særlig enkelhed, ofte monokrom, som man kan spore
til historisk og moderne kunst og kunsthåndværk fra Kina, Japan og Korea.
Monokromerne fascinerer ham. Det ses når han udforsker et enkelt pigment i alle dets
nuancer, fortæller Humlebæk Kunstforening i sin præsentation af udstillingen.

I nogle værker kan de abstrakte motiver ved første blik forekomme næsten usynlige,
men udfolder lidt efter lidt kompleksitet. De fordrer et øjebliks ro hos iagttageren, en
stille modtagelighed, før de åbner sig. I andre værker er farverne intenst vibrerende og
kan ses på lang afstand, men de fortjener stadig at iagttageren på tæt hold giver sig tid
til at udforske og opleve deres særlige monokrome minimalisme.

På egearp-hansen.dk samt på instagram.com/ege.arp.hansen kan interesserede se flere
af hans malerier, man kan desuden høre og læse interviews på selve hjemmesiden.
Byrådsmedlemmet Per Frost Henriksen (S) åbner udstillingen, der kan ses til den 13.
december på dagene mandag, tirsdag, onsdag og torsdag klokken 12.00-17.00 og
lørdag 10.00-13.00.
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Arp-Hansens fascination af alle regnbuens lysende farver er uimodsigelig. Oplev kunstneren på Humlebæk
Bibliotek.

SENESTE NYT FREDENSBORG

Klagenævn afgør: Ejendom får
brede vinduer - også 1. sal
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KOMMENTARER
Vi ønsker en åben og livlig debat på sn.dk, og opfordrer alle til at kommentere, udveksle viden og stille
spørgsmål. Debatten skal foregå i en ordentlig og respektfuld tone. Redaktionen fjerner indlæg, der ikke lever
op til SN.dks retningslinjer og gældende lovgivning. Se retningslinjerne her
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Tyv lyver sig ind hos 94-
årig
Klokken 16.35 tirsdag eftermiddag
anmeldte en 94-årig kvinde fra
Kammerrådensvej i Hørsholm, at
en...

Find vejen til dine
favoritter blandt
drømmekatalog af spil
Min. 18 år. Regler og vilkår gælder.
Find vejen til dine favoritter!

Udvalgsflertal i tvivl om
kunstværk
Noget tyder på at Hundested-
borgere må vente med mere
længsel på et nyt kunstværk med
titlen...

Alvorligt trafikuheld
spærrer vej
Nordsjællands Politi er netop nu
ude til en alvorligt færdselsulykke
på Isterødvejen mellem...

Netto bidrager til en
grønnere og mere
bæredygtig hverdag
Servér en smagfuld
chokolademousse lavet på SPIR
tofu og soja'ghurt, smagt til med
appelsin

Bevidstløse unge: Politi
lukkede festen
Ambulancepersonale bad lørdag
aften klokken 20.58 Nordsjællands
Politi om assistance i forbindelse...
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61-årig mand sigtet for vold mod
hundelufter
Klokken 10.14, tirsdag formiddag, anmeldte en
kvindelig hundelufter, at hun havde været ude og gå...

Kvinde mister kørekort efter julefest
En bøde på 9000 kroner, en betinget fængselsdom på
20 dage samt en frakendelse af kørekortet i tre...

Mange danskere har opdaget dette
trick til beskyttelse af deres hjem
Det revolutionerende, nye hjemmesikkerhedssystem
kommer til Danmark

Skole i uvejr vil genansætte fyret
skoleleder
- Søborg Privatskole og Skovbørnehave har været ude i
noget af et stormvejr. Denne storm er vi nu...

Automatiske høreapparater bliver
enormt populære i Danmark
Få en gratis høretest nær dig

Hvad koster det, hvis din virksomhed
bliver hacket?
Professionel og sikker implementering af din
virksomheds cybersikkerhed
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