09.10- 09.12.2015

Art Cafe Gallery ”Kunst og Kage”

Åbningstider

øvnig ind

Søn – Tor. 12:00 - 17:00
Fr. – Lør.: 13:00 - 19:00
Søn.: 13:00 - 18:00

” Kunst ” skal vises, opleves og udføres i vort galleri. Udstillingerne vil vise danske
og internationale kunstnere i alle stilarter og udtryksformer. Oplevelse af kunsten
vil foregå med foredrag af kunstnere, der fortæller om teknikker, kunstforståelse
og kunst historie.
” Kage ” I en lille hyggelig cafe kan nydes espresso kaffe fra det berømte belgiske
kaffehus Rombouts, sammen med hjemmebagt kage og andet mundgodt.
Kaffen er fairtrade og i verdensklasse, vi kan servere over 30 forskellige sorter og
kaffemenuerne bliver jævnligt udskiftet. Naturligvis serveres også the.
I cafeen er der gratis Wi Fi, nyheds dækning og en afslappet stemning. Der vil
være plads til det lille forretningsmøde, til pensionisten, der gerne vil nyde en god
kop kaffe og lidt snak, eller til den der gerne vil hygge sig med sin i pad.

Art Cafe Gallery
“KUNST OG KAGE”

VESTERGADE 4, 8550 RYOMGÅRD

98990730
info@kunstkage.dk
www.kunstkage.dk

FERNISERING 09.10.2015 kl. 16.00

 ana  heskidova

Billedkunstner
Født i 1970 i Orenburg
I 1989 Kandidat grad fraOrenburgs kunst akademi.
Siden 1980 medlem af Russisk Kunstneres Fællesskab.
Fra 1990 medlem af en gruppe kunstnere der kalder sig ” Den sjette sal ”.
” Den sjette sal ” deler nogle fælles værdier, de mener at kærlighed til verden,
naturen, kvinden og Gud, som den sande verdens skaber, er forudsætning for lyse
og harmoniske kunstværker. Alle malerne er højt uddannede og den Orenburgske
skole er et fænomen i den russiske kunst.
Medlem af den russiske kunstner sammenslutning

At være

Jeg drømte, at jeg var en hund. Jeg løber i mørket på den frosne efterårs jord - jeg
bliver jaget. Jeg har en lang krop og korte absurde kurvede ben.
Jeg er bange – gade lysstanderne er meget høje, og Jorden, tværtimod,
for tæt på ... Frosne vandpytter skærer i mine ben. Jeg har ikke set det ude frajeg
var inden i , jeg var en hund.Sådan også i mine akvareller, jeg er inden i hver
karakter. Jeg ser, jeg siger, jeg føler for dem. Og hvis der er en hemmelighed i mit
arbejde, er det dette.
Jana Cheskidova

Hendes værker er i museer i Orenburg, Chelyabinsk, private samlinger i Danmark,
Frankrig, Tyskland, Italien, Schweiz, Tyrkiet, USA.
Cheskidovas malerier forestiller hendes daglige verden. Hovedkaraktererne
stammer fra virkeligheden og starter at leve efter malerens regler. Hvert maleri er
en historie med udeladelsesprikker til slutning.

