
KUNSTUGE  

”BYEN MED ANSIGT” 

13 - 20. AUGUST 2016 

A R T  C A F É  G A L L E R Y  ”K U N S T  O G  K A G E ”  

HVER DAG FRA 11:00 TIL 17:00 

VESTERGADE 4, 8550 RYOMGÅRD  

DJURSLAND 

ALLE ER VELKOMMEN 



Til kunstugen „Byen med ansigt“: Har vi inviterer en gruppe kunstnere, som har læst 
sammen på Statens Kunst og Industri Akademi, Sankt Petersborg. De afsluttede deres 
eksamen for 25 år siden og deres venskab har varet lige siden, selvom de nu bor i for-
skellige lande: Rusland, Italien, Tyskland og Danmark. Dem, som bor i Rusland er med-
lemmer af Russiske Kunstneres Fællesskab. 
   

Gruppen har sammen lavet et internationalt projekt, hvor de præsenterer egne kunstvær-
ker.  

Projektet består af udstilling med egne kunstværker samt Master Class. 
  

Første projekt blev afholdt i Tyskland i byen Schleze i Thüringen, i Galleri Ekaterina Peitz 
med stor succes og fik støtte fra den lokale kommune samt regionen. Arrangementet fik 
omtale i aviser og TV. Se link  https://www.youtube.com/watch?v=7J9kbGOoGqU og vak-
te stor interesser hos publikum. 

Udstillingen var besøgt af byens borgmester samt repræsentanter fra regionens regering. 
Alle kunstværker blev solgt, det var meget populære. Alle Master Class’er var med stor 
deltagelse fra lokale kunstnere. 

Regionens administration af Zala Orla, Thüringen, har invitereret gruppen til at lave en 
stor udstilling i statsmusset på Slottet Burg i 2017. 

Konceptet: 

Projekt navn er: „International Kunstformidling“, det betyder at, hver kunstner formidler 
signe egne budskaber til omverdenen gennem kunst. Gruppen som helhed formidler de 
værdier og teknikker som de har lært fra anden side. De har alle sammen givet besked 
fra deres hjemme byen Sct. Petersburg og Statens Kunst og Industri Akademi, hvor de 
har fået uddannelse. 

Login „Skønhed vil redde verden“ er også en del af deres besked.  

Kunstnere vælger til sidst de bedste kunstværker og deltager personligt, hvor kan man 
snakke med besøgende og laver forskellige Master Class for børn og voksne. 

Master Class:  

Julia Qukova: Imperator porselæn fabrik , Sct. Petersborg. 

Porselæns maling; Særlig teknik collage på porcelæn. 

Svetlana Murashkevich: Glaskunstner. 

Vitraqe teknik; Tiffani teknik. 

Marina Nikolskaja: Keramiker og skulptør. 

Skulptur i keramik og i ler. 

Elena Pankratova: Glaskunstner. 

Glasmaleri og spejlmaleri. Ætsning. 

Ekaterina Peitz: Keramiker. 

Blomster af ler. Maleri med akryl maling og keramiske figurer. 


