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FERNISERING 09.10.2015 kl. 16.00

09.10- 09.12.2015

Åbningstider
Ons – 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.
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Det er mig en ære at udtale mig om kunstneren Isaak Feldman. Isaak Feldman 
har et specielt talent. Selvom man kan kategorisere ham som ” konstruktivist ” er 
hans stil forfriskende, spændende og kraftfuld. Jeg har tilbudt Isaak Feldman en 
ene udstilling i  ” Museet for nutidig Kunst”  Jacksonville, Florida , USA.
    Denne udstilling blev overordentligt godt modtaget og fi k glimrende kritik i me-
dierne. I sin kunst arbejder Isaak Feldman med lineære skygger og lineære forløb 
der sammen med geometriske fi gurer udgør en helhed. Betragteren bliver trukket 
ind i en forunderlig og speciel verden.
    Kunstneren har nøje gennemtænkt farvesammensætning, og i de enkelte fi gurer 
ses mange 3 dimensionable  virkninger.
    Kunstnerens stil kan ikke sammenlignes med andre kendte kunstnere.
Andre kunstnere arbejder også med lineære landskaber ( eks. Lionel Feininger 
og Kandisky ), men ingen har denne levende og hemmelighedsfulde Oeuvre som 
Isaak Feldmann. 

St. Johns County Cultural Council FloridaHenry Flood Roberts, Jr.

Oprigtigheden i udtrykket i opfattelsen af vor verden, er for mig den vigtigste 
betingelse i mit kreative arbejde.
Var tid og rum en evigt omfattende linie , var rummets volumen der kan 
transformere sig i rum og tid, så vil den ene rejse Ind i den anden.

Isaak Feldman

Har siden 1978 deltaget i mere end 100 regionale og internationale udstillinger.
Kunstværker og skulpturer ses i museer i Frankrig, Tyskland, Moldavien ,  Portugal, 
Rusland, Israel, USA og i private kollektioner.

www.isaakfeldman.com


