30 års jubilæum
Det er Varde Kunstforenings formål at udbrede
interessen for den visuelle kunst og dens tilblivelse.
Det har vi i 2023 gjort i 30 år.
Vores mål er fortsat at Varde Kunstforening
skal være et kunstnerisk fyrtårn i Varde Kommune.
Varde Kunstforening skal stå for kunst af høj kvalitet og
samtidig udvise mod og kant i sine arrangementer.
Læs mere om fejringen af vores jubilæum på
www.vardekunst.dk

Præse
nt

erer:

“FRA H

KIRSTE

AVET”

N HOL

KERAM
IK
FOTO - TEGNING
PÅ KA
NVAS

13
Udstillin . januar - 26
. februa
g
r 2017
Kunstfo med keram
ikeren
rening
Kirsten
s udsti
llingssa
Kir
Holm
l
Fernise kepladsen
1, 6800 på Museum
ring fre
Frello,
da
Va
Åbent
tirsdag g den 13. jan rde
- sønd
ua
ag kl. 10 r kl 15:00
www.vard
:00
ekunst.dk
16:00

Varde

www.vardekun

st.dk

Grafik Dyhr 2018

Grafik Erik Dyhr

René Holm

6.
Varde Kunstforen juli - 2. september
ings udstillingss
al på Museum
Kirkepladsen
Frello
Fernisering freda 1, 6800 Varde
g den 6.7. kl.
14:00
Åbent alle dage
kl. 10:00 - 17:00

M

Et lille udsnit fra plakater for de mange udstillinger

Bliv medlem

Med et medlemskab af Varde Kunstforening
- modtager du årsprogrammet samt indbydelse
til samtlige ferniseringer.
- du har gratis adgang til foreningens udstillinger
- du får rabat på foreningens udflugter
- du har mulighed for at vinde et af de
kunstværker, som udloddes på generalforsamlingen.
- du får 10% rabat ved køb af kunst på de fleste
af foreningens udstillinger.
Kontakt formanden Finn Bech-Petersen
finn@bech-petersen.dk - tlf. 23422102

www.vardekunst.dk

Udstillinger
2023-24

Jubilæumskonkurrence

Udstillinger

2023 - 24
Fart og Tempo 25.8. - 6.10. 2023

Hvis du besøger vores jubilæumsudstilling i januar 2023 og
melder dig ind i kunstforeningen, har du mulighed for at
vinde et af de udstillede værker. På den sidste
udstillingsdag trækker vi en heldig vinder blandt alle
besøgende medlemmer.

Tema udstilling med værker af Lars Henning Andersen Steffen Kindt - Ruth Søe - Gustaw Iwinski - Lars Elkjær
Lorentzen - Mogens Jessing - Jytte Jespersen - Fyns Grafiske
Værksted
Fernisering 25.8. kl. 15 - 17

30 års Jubilæumsudstilling 11.1. - 25.1. 2023

Rasmussen og West 13.10. - 24.11.2023

Varde Kunstforening fejrer sit 30. års jubilæum med en
udstilling af indkøbte værker og plakater fra tidligere
udstillinger.

Store enkle flader, subtile farvesammenstød og en stram,
men alligevel lyrisk komposition er det, som kendetegner
Jens Uffe Rasmussens kunst. Om Søren West’s skulpturer
siges det: Der står skulpturen hvilende, den er i balance.
Både bevægelse og ro.

Fernisering onsdag 11. januar kl. 15 - 17

Fernisering 13.10 kl. 15 - 17

Mundt og Luplau 1.4. - 13.8. 2023

Per Oscar Jensen 1.12.2023 - 12.1.2024

Marie Luplau og Emilie Mundt var malere i en tid, hvor det
kun var mandlige malere, man accepterede. Sammen tog de
store og vigtige skridt, da de engagerede sig i kvinders og
børns rettigheder. Marie Luplau og Emilie Mundt supplerede
hinanden som kunstnere - den ene malede naturen, den
anden børn og unge. Udstillingen er et samarbejde med
Museum Frello.

Per Oscar Jensens malerier har to modsatrettede tendenser.
Den ene tendens i maleriet viser stramme og præcise former
og streger med klare budskaber, den anden tendens viser
en iboende uro og konflikt, et brud med det stramme og
kontrollerede.
Fernisering 1.12. kl. 15 - 17

