FURESØ KUNSTFORENING
Mette Lorentzen, Flemming Holmgreen og
Inger M. Hansen
udstiller billedkunst, keramik og collage i Ganggalleriet

Inger M. Hansen

Fernisering lørdag d 29. august, kl. 12:15
Ganggalleriet, Farum Kulturhus 29. august – 26. september 2020
Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Åbent mandag–fredag 8-22, lørdag 8-18, søndag 10-18
www.furesoe-kunstforening.dk

Mette Lorentzen er autodidakt billedkunstner og uddannet kunstformidler med en PD i billedkunst og
æstetik. Hun arbejder primært i akryl og er særlig optaget af portrætter og stemninger.
Mette Lorentsen underviser på ”Kunstværket” i
Roskilde. ”Kunstværket” fungerer som kunstskole og
atelier for fire kunstnere.

Hun henter sin inspiration i mødet med andre
mennesker, forskellige situationer i livet og fra indre
bevidste og ubevidste følelser.

Som billedkunstner eksperimenterer jeg med forskellige
udtryksformer; Akryl, olie, akvarel, tusch, skulpturer.
Jeg forsøger at afbilde særlige situationer i livet - at
skabe fortællinger om liv, der er eller har været.

Målet med mine billeder er at frembringe en stemning i udtrykket, der understøtter den enkelte fortælling og
inviterer beskueren ind.
www.mettelorentzen.dk

Flemming Holmgreen tegnede og malede hele sit liv med stor lyst til at udtrykke sig på papir og lærred,
først som hobby ved siden af karrieren som officer i Flyvevåbnet og siden, efter sin pension fra forsvaret,
som fuldtidskunstner.
Flemming Holmgreen arbejdede fra
eget atelier, som han lejede af Furesø
kommune. Maleruddannelsen fik han
i de unge år hos malerinden Harriet
Tesch og maleren Peder Rosenstand,
og efter pensionen havde han ophold
på en kunstskole i Sydfrankrig.
Jeg arbejder fortrinsvis med landskab
og bymotiver, men det er ikke en
naturalistisk gengivelse men mere
som en erindring, som gengiver
værkerne I en abstrakt naturoplevelse
hvor lys og farver er afgørende.

Billedkunstner Flemming Holmgreen afgik desværre ved døden i juli 2019.
I Furesø Kunstforening glæder vi os over, at vi har fået lov til at udstille hans smukke billeder.

Flemming Holmgreen nåede
at udstille en lang række
steder i Danmark og udlandet
og var fast knyttet til Galleri
ArtCompaz på Frederiksberg
og galleri konceptQ i
Lemvig.

Flemming Holmgreen var
derudover medlem af
kunstnersammenslutningen
Variablerne.

Inger M. Hansen er uddannet i 1962 på Kunsthåndværkerskolens grafiske linje. Siden da har hun arbejdet
som tegner, grafiker, keramiker og billedkunstner. Hun har i dag sit eget atelier, hvor der også er galleri med
udstilling af egne værker.

Hun arbejder hovedsageligt med keramik og laver for det meste brugskunst, men også sjove og finurlige
figurer. På Furesø Kunstforenings udstilling deltager hun primært med keramik og collager, men også
med enkelte større malerier. Hun maler gerne akryl på lærred. Inger M. Hansen har deltaget i en række
censurerede udstillinger. Hun har desuden udsmykket firmaer og institutioner.
www.ingermhansen.dk

