Invitation til fernisering på udstillingen
”Maleren og Guldsmeden - Dorte Foss og Jytte Kløve”
I anledning af at Dorte Foss og Jytte Kløve udstiller på Annaborg fra den
10. til 26. januar 2014 glæder det Hillerød Kunstforening at invitere
medarbejdere på FOSS og medlemmer af C4-Hillerød til en særskilt fernisering på udstillingen
fredag, den 10. januar 2014 kl. 15.30.
Dorte Foss er uddannet som arkitekt på skolen for
boligindretning og havde egen tegnestue fra 1971 til
1992. I 1975 begyndte Dorte Foss sideløbende at tage
undervisning i maling hos Mable Rose, som var elev af
Richard Mortensen, og fra 1992 har hun udelukkende
beskæftiget sig med at male og har bl.a. udstillet i
Oslo hos Galleri JMS.
I 2012 udstillede Dorte Foss hos Galleri Asbæk med
udstillingen ”Erindringens Landskaber”.
Landskabet er det gennemgående motiv i Dorte Foss’
billeder. Landskaberne er konkrete – i den forstand,
at det er bestemte lokaliteter i ind- og udland, der har
inspireret kunstneren. Men det er også abstrakte
landskaber. Forstået på den måde, at Dorte Foss
fastholder noget karakteristisk i landskabets topografi
og koloristiske tone, men at det færdige maleri
rummer en anden sandhed om landskabet.
Jytte Kløve har siden 1975 haft smykkestudie i Kgs.
Lyngby, og har i de mange år været en aktiv deltager
på udstillinger både her i landet og i udlandet. Hendes
smykker har skulpturel karakter, og når man ser
billeder af arbejderne kan det ofte være vanskeligt at
definere, om det mon er en miniature, eller om det
kunne være fx en fingerring.
Sideløbende med det at skabe smykker og korpus har
Jytte Kløve beskæftiget sig med events og
iscenesættelse, og det er inspirationen fra dette felt,
som danner baggrund for de værker, som man vil
kunne se på udstillingen. På udstillingen vil man
kunne få et eksemplar af det Vinterbrev, Jytte Kløve
udgiver hvert år som et tilbageblik på året, der er
gået, hvori hun fortæller om de tanker, som ligger bag
de seneste arbejder.

Armbånd - Den Gule Prins

Vi glæder os til dette specielle arrangement og håber, at mange har lyst til at kigge
forbi.
Annaborg, Frederiksværksgade 2A, Hillerød.
Åbningstider: Torsdag kl. 15 – 18 samt fredag, lørdag og søndage kl. 12 – 16
Hillerød Kunstforening

