John Bonnesen Wolff
UDSTILLING I SOGNEHUSET

Udstillingen er åben fra 29. nov. 2016 til 27. jan. 2017
Fernisering tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.00 - 20.00

Fredens Sogns Kunstforening
STØT VORE ANNONCØRER - DE STØTTER OS

www.fredenskunst.dk

John Bonnesen Wolff
Billedkunstner - Galleriejer.
Exam. kunstterapeut
www.art-creative.dk/
Gennem sort, hvid, grå og enkelte varme farver fremstår mange af mine værker med
et grafisk udtryk.
For ikke længe siden skulle alle vægge og rum være hvide – de ”råbte” efter stærke
farver i malerierne.
I dag er det heldigvis farverne, der, dog i en dæmpet form, igen er fremherskende.
Der opstår en balance og et pusterum, når der mellem væggenes farvede flader pludselig befinder sig noget der nærmest er farveløst - et billede.
Placeres billedet på en farvet flade, ændrer såvel væggen som billedet karakter. Øjet
vil opfatte, at billedet integrerer baggrundens farve. En farve der hele tiden ændrer
sig i forhold til det skiftende lys.
Mine motiver er valgt ud fra hvad der på det pågældende tidspunkt, bevidst eller
ubevidst, har optaget mig. Menneskelige relationer - kvinder - portrætter - landskaber - stilleben..
Som kunstterapeut er jeg bevidst om at alt hvad jeg udfører kreativt også har en
indre årsag. Men først længe efter billedet er færdigt, og jeg dermed har lagt afstand
til det, bliver det muligt for mig at analysere værket. Hvis jeg ønsker det, kan jeg i mig
selv finde ud af hvorfor jeg har valgt netop den måde at udtrykke mig på.
Vil jeg yderligere ind og finde mine ubevidste årsager frem, er en anden persons
medvirken påkrævet. Ubevidst er jo som ordet siger - noget jeg ikke ved. Det er
noget jeg har fortrængt og derfor ikke aner eksistensen af.
Et håb og trøst for alle:		
				
				
				

Når alt det flygtige er væk
- og du føler dig helt alene.
Så er der altid to ting tilbage:
Naturen og kunsten.

Vi indbyder til fernisering tirsdag den 29. november 2016 kl. 19.00 - 20.00
hvor John Bonnesen Wolff vil være tilstede og åbne udstillingen og fortælle om
sine arbejder.
Med venlig hilsen
Kunstforeningens bestyrelse

Udstillingen er åben i kontorets
åbningstider:
mandag til fredag 9 - 13
- torsdag tillige 16 - 18
Fredens Kirkes Sognehus
Skibhusvej 162
5000 Odense C

