Når rammerne
skal være i orden
Galleri Art Expo har over 120 forskellige
typer rammer, så du kan skabe den
bedste helhed mellem dit billede og de
omgivelser det skal hænge i.
Vores indramninger er alle skræddersyet
håndværk, som vi tilpasser til hvert
enkelt billede.

Det kan være
lidt af en kunst
...at vælge den rigtige kunst!

Spændende indramninger kan give dit
hjem et unikt præg.
Tag dine billeder med i galleriet og få
et uforpligtende tilbud på hvad vi kan
gøre for netop dine billeder.
Vi har også andre spændende løsninger
end bare glas og ramme.

Galleri Art Expo rådgiver gerne, når du
skal have nye billeder på væggene.

Vi kan også hjælpe dig med at bruge
dine bedste oplevelser i din indretning!
Vi kan trykke dem på lærred for dig.

Vi er leveringsdygtige i mange stilarter
og produkter, og vi kan levere løsninger
efter enhver pengepung.

Vi er fyldt med gode idéer, så bare kom
forbi!

Udvælgelsen af billeder er et spørgsmål
om smag og stil, og derfor forsøger vi at
rådgive dig ud fra dine behov.
Du kan tage nogle billeder af dit hjem
med ind til os, så vi kan hjælpe dig med
farver og størrelser.

UDSTILLINGER
Efterår 2011
Det er oplagt at tage trætte kolleger
eller venner med til lidt sjov og
anderledes hygge efter arbejde.

Sæt X i din kalender:
22. september
20. oktober
24. november
Vi glæder os til at se dig i galleriet!

GALLERI ART EXPO
Kunst & Rammer
Skanderborgvej 107 . Viby J . www.artexpo.dk

Mette B. Flamand

Lone Hedegaard

Vike Pedersen

22. september kl. 15.00-17.30

20. oktober kl. 15.00-17.30

24. november kl. 15.00-17.30

Kom og mød Mette B. Flamand når hun
finder sin indre Pippi Langstrømpe frem, og
viser hvordan hun skaber sine koloristiske
og barnlige malerier i fantasiens univers.

Man kan ikke lade være med at gå og
nynne… eller synge højlydt (hvis man tilhører den vovede del at befolkningen), når
man besøger Lone Hedegaards udstilling.

Hvad sker der, hvis man tager et puslespil,
klipper det op i mindre dele og bagefter
sætter delene sammen i vilkårlig rækkefølge?

Se Mette B. Flamand male i Art Expo:

Lone Hedegaards billeder er fulde af musik.
Her kan du opleve Svantes Vise:

Vike Pedersen viser hvordan serigrafier/silketryk bliver til i Art Expo:

Torsdag den 22. sep. kl. 15.00-17.30
Lørdag den 24. sep. kl. 11.00-14.00

Torsdag den 24. nov. kl. 15.00-17.30
Lørdag den 26. nov. kl. 11.00-14.00

Mette udtrykker sig i kraftfulde farver.
Farverne er alt for hende – de er hendes
lidenskab, hendes glæde og hendes sprog.
Det er dem, der er værktøjet som skaber
livet til hendes malerier.

Man kan ved første øjekast genkende
enkelte motiver, men sammensætningen
ligger så langt fra de velkendte perspektiver, at man står overfor et helt nyt billede.

Mette B. Flamand maler med akryl og tusch.
Hendes mission er, at få smilet frem hos
såvel store som små. – Kom forbi og smil!

Lone blev i 2008 kendt over hele landet, da
hun illustrerede årets 1,8 mio. juleskrabekalendere.
Samtidig valgte hun at satse alt ved, at
opsige sit gode job som dekoratør og
underviser, og arbejde som kunstner på fuld
tid.
Opgaverne vælter ind og Lone tager også tit
nætterne til hjælp, når et projekt skal males
færdigt.

Dette er i praksis, hvad Vike Pedersen gør,
bortset fra at sammensætningen ikke
længere er vilkårlig, men meget velovervejet, og at han ikke nøjes med ét, men
mange forskellige billeder som han sætter
sammen til en collage.
Vike’s billeder og valg af motiver kredser
omkring helt almindelige situationer i hverdagen fra storbyen…

Mød Lone Hedegaard i Art Expo til en
snak om det at satse alt på drømmen
som kunstner på fuld tid:
Torsdag den 20. okt. kl. 15.00-17.30
Lørdag den 22. okt. Kl. 11.00-14.00

Læs mere om alle kunstnerne på
www.artexpo.dk

