Ny stor forsommerutstilling
Åpning 14. Juni kl. 12.00

Pablo Picasso | GRAFIKK
Magne Furuholmen | MALERI, GRAFIKK OG KERAMIKK
Karen Klim | GLASS
Ana Luisa Rebóra | MALERI OG GRAFIKK
Nikolai Gorbashow | MALERI OG GRAFIKK
Eva Dørje-Berg | KERAMIKK

Varer til og med 29. juni. Åpent alle dager kl 12-19

Pablo Picasso
Spansk strek

Pablo Picasso (f. 1881, Malaga) er ansett som en av de største kunstnerne på 1900-tallet. Hans
fulle navn var Pablo Diego José Francisco de Paula Juan Nepomuceno María de los
Remedios Cipriano de la Santísima Trinidad Martyr Patricio Clito Ruiz y Picasso. Picasso er
best kjent som grunnleggeren (sammen med Georges Braque) av kubismen. Han skapte
imidlertid en variert samling kunstverk. Hans kunstneriske løpebane strakk seg over nesten 80
år, med stor vidde i så vel stilarter som bruk av medier. Det anslås at hans totale produksjon
omfattet over 20 000 verk. Han mottok Stalins fredspris i 1950 og Lenins fredspris i 1962.
Allerede tidlig i livet ble Picasso ansett som et stort kunstnerisk talent. Hans tidlige verk har en
høy teknisk kvalitet, og Picasso uttalte senere at hans tekniske trening var nødvendig for at
han kunne bevege seg utenfor de vanlige maleteknikkene i sin senere karriere. Et av de
sterkeste kjennetegnene ved Picassos kunst er hans konstante søken etter nye måter å
uttrykke seg på.
Picasso malte det store veggmaleriet "Guernica" kort tid etter at tyske fly etter ordre fra
Spanias framtidige diktator Franco bombet den baskiske byen Gernika 26. april 1937 under
den spanske borgerkrigen. Picasso malte ikke en nøyaktig gjengivelse av hendelsen, men
viste sin dype fortvilelse over hendelsen ved å male en døende hest, en mor med sitt døende
barn, en falt soldat, en kvinne fanget i en brennende bygning osv. Bildet viser terroren og
lidelsene ved krig.
Picasso hadde et omfattende samarbeid med den norske kunstneren Carl Nesjar gjennom
1950- og 60-tallet, hvilke resulterte i fine arbeider i mange land, bl.a utsmykningen av
regjeringskvartalet i Oslo. Her tegnet Picasso og Nesjar skulpterte/graverte betongplater, og
disse verkene anses som de største kunstverkene i Oslo og en skjult skatt.
Soli Brug viser rundt 30 litografiske arbeider av kunstneren. Alle for salg.

Magne Furuholmen
Bokstavelig kraft

Magne Furuholmen (f. 1962, Oslo) er en svært allsidig kunstner, og beveger seg kontinuerlig
mellom ulike teknikker og uttrykk.
Norge er ikke bortskjemt med personligheter som markerer seg så tydelig innen mange
forskjellige kulturfelt. Fra en mildt sagt imponerende musikkproduksjon som spenner over 25
år, til betydelige utstillinger og utsmykningsoppdrag. Magne Furuholmen har bl.a. stått for
fasadeutsmykninger i Berlin og ved Aker Solutions hovedkvarter på Fornebu, flere offentlige
utsmykninger, som det prisbelønnede 'Spor av Tid' i Bergen sentrum med en 5 meter høy
keramisk skulptur som inkluderer lyd og atmosfæriske elementer, og
den monumentale aluminium-skulpturen 'Climax' etter en invitasjon fra Nobels Fredssenter i
2007.
Furuholmens grafiske produksjon har gjennom de siste 15 årene vært markant tilstede i norsk
kulturliv. Han har mottatt en rekke priser, blant annet for beste grafiske arbeid ved
Høstutstillingen, er innkjøpt av Norsk kulturråd og representert i betydelige kunstsamlinger i
inn- og utland deriblant Hydro og Statoil her hjemme, og ikke minst i London der to av hans
verker fra den siste utstillingen 'Norwegian Wood' i 2013 ble innkjøpt til verdens største
private kunstsamling.
Furuholmens kunstneriske virksomhet omfatter de fleste tradisjonelle håndverksbaserte
teknikker - som maleri, skulptur, grafikk,
keramikk, glassarbeider m.m. Gjennom sitt kollektive prosjekt 'Apparatjik' har han i de senere
år også beveget seg inn i installasjons- og performancekunsten, på prestisjetunge steder som
Neue Nationalgalerie i Berlin, The Serpentine Gallery i London, Statens museum for kunst i
København, og Astrup Fearnley Museet i Oslo.
På Soli Brug presenterer Magne Furuholmen maleri, grafikk, og keramiske skulpturer, hvorav
flere av verkene vises for første gang i Norge.

Karen Klim
Kjølig glass

Karen Klim (f. 1951, København) etablerte egen glasshytte på Frysja i Norge for 36 år siden,
samme år som Soli Brug arrangerte sin første utstilling.
Dette var en av de første glasshyttene i Norge hvor studioglass ble produsert. Siden har det
kommet mange rundt om i landet.
Karen Klim er utvilsomt en av de mest etablerte glasskunstnerne i Norge. Hun er utdannet ved
Kunsthåndverkerskolen i København og Glasskolen i Orrefors og har hatt en imponerende
lang rekke utstillinger i inn- og utland. Hun er innkjøpt av bl.a. Kunstindustrimuseet i
København, Historisk Museum i Oslo, Bornholms Museum i Danmark, Victoria and Albert
Museum i London,
Glasmuseet i Ebeltoft og flere ganger av Norsk Kulturråd og Riksgalleriet.
Hun sier selv:
Glasset gir meg ofte assosiasjoner til vann og is. Med det som utgangspunkt , har jeg laget
nye arbeider til denne utstillingen og forsøkt å holde fast ved formens sanselighet og
karakter.
Gjennom fargen og med det flytende varme glassets muligheter, ønsker jeg å skape
stemninger fra det norske landskapet, som både berører og forundrer.
Utstillingen består av frie vaseformer, drikkeglass og stilleben.

Ana Luisa Rébora
Evighetens gåte

Ana Luisa Rébora (f. 1962, Guadalajara, Mexico) fanger øyeblikkelig din oppmerksomhet. Som
person er hun virvlende tilstede, men det er først og fremst som kunstner hun griper deg,
enten du vil eller ikke.
Rébora har grepet noe uforklarlig. Hun har knadd seg gjennom hele menneskehetens historie,
og blander det med sin egen.
Selv om hun delvis har utvandret til det midtre av Østfold, med sine slake, duvende åkrer og
velpleide kulturlandskap, vil Ana Luisa alltid være fra, og ha sin dype sjel i sitt hjemland,
Mexico.
Som norsk nordmann født i Norge er møtet med kunstneren intenst og opplevelsen av hennes
kunst på flere måter fremmedartet. Imidlertid oppdager man raskt at dette handler om oss alle;
tilblivelsen, eksistensen, vårt forhold til jorden, universet og oss selv.
Rébora utvikler seg. Tidligere var de stille kvinneskikkelsene ganske alene i de tidløse og
stedsløse landskapene. Nå bringer Rébora inn sinnstemningene og reaksjonene, og flørter
modig med kunsthistorien. Vi kan fornemme både antikkens ornamenter, indisk borgerlighet
eller kjærligheten til markens grøde. Når Rébora kombinerer dette med sin sjeldne fargebruk,
sine dristige komposisjoner og sine mangeartede konturer og strekføring, blir det interessant
og varig.
Aba Luisa Rébora har en betydelig karriere bak seg, ikke bare i hjemlandet Mexico hvor hun
er stor stjerne og hvor folk gjerne kjøper penslene hennes, men også i Tyskland, USA, Italia,
Spania og Danmark.

Nikolai Gorbashow
ART SHAKE

Nikolai Gorbashow (f. 1963, Ivanovo, Russland) er en grafisk designer, maler og grafiker som
bor i Budapest og Moskva, og jobber som senior art director i byrået G2 i Moskva. Han har
hatt flere utstillinger i Østerrike, Tyskland og Russland. Hans arbeid har vært representert i
utstillinger i Polen, Japan og Spania. Bilder av Nikolai Gorbashow finnes i private samlinger i
USA, Frankrike, Sør-Korea og Japan
Kirill Cheklakov, medlem av kunstvitenskaplig forbund i Russland skriver:
Nikolai Gorbashow er kjent i Russland og nabolandene for hans evne til å benytte seg av
ulike teknikker og uttrykk på en måte hvor han trekker tilskuerne inn i malerens verden.
Kunstnerens glede over å jobbe med ulike teknikker smitter over på dem som betrakter
resultatet, enten det er gravering, litografi, etsing eller olje på lerret. Hans mål med de ulike
teknikkene er å tilføre kunsten en tredje dimensjon.
ART SHAKE
Med sjelden letthet kombinerer Nikolai Gorbashow mulighetene innenfor billedkunsten i
mange av sine komposisjoner. Han bruker ofte et utvalg av farger, linjer, teksturer og
lakonismer på sine overflater. Han skaper en verden av estetikk som berører tilskueren utover
grensene for tid og rom. Den nye utstillingen ART SHAKE er ment som en symbiose av
utøvende kunst og betrakterens tilstedeværelse.
.

Eva Dørje-Berg
Ferskt fra ovnen

Eva Dørje-Berg er som vanlig representert i ‹‹Bryggerhuset›› med sin svært populære og
frodig dekorerte keramikk, rett fra verkstedet på Soli Brug. Hun har arbeidet som keramiker i
godt over 60 år og er fortsatt like produktiv og entusiastisk i sitt arbeide. Det finnes snart ikke
et hjem som ikke har et, eller svært mange, arbeider av Eva Dørje-Berg.

Velkommen til åpningen lørdag 14. juni kl. 12.00.
Vennlig hilsen

Ole Dørje
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ole@soli-brug.no
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