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Ét med naturen (60x60)

NUNE OVSEPIAN
Nune Ovsepian er kunstner. Hun var 
sandsynligvis allerede en kunstner, da 
hun var i gang med at læse jura. Hun 
var helt klart en kunstner da hun 
studerede musik og var i gang med at 
bygge en succesfuld karriere i 
branchen. Men nu er hun en rigtig 
kunstner: en kunstmaler.. og vi kan alle 
se og værdsætte hendes kunst med 
vore øjne og hjerter. Født i det fjerne, 
solrige Armenien i 1985, opvokset i det 
sydlige Rusland, og nu boende i det 
nordlige Europa, har hun på en måde 
formået at fange sine barndoms

minder, ungdommens indtryk og 
fornemmelserne af det barske Nord, 
og udtrykke dem i, til tider lyse, andre 
gange knapt mærkbare afbildninger, 
men altid virkelige stykker af kunst.

Held og lykke talentfulde Nune, til 
glæde for os, og herligheden af sand 
skønhed.

Man siger at enhver kunstner har et 
budskab Urbi et Orbi, som de håndfast 
leverer i alle deres værker. Nune er 
l idt  anderledes.  Hun tager dig 
simpelthen ind i sin natur igennem sine 
landskaber, eller bringer dig et stykke 
af den igennem sine stilleben.

Det er som om hun spørger en: "har du 
set det, her? Eller hvis du har, lagde du 
mærke til det?". Og, så må vi indrømme 
for os selv hvor ofte vi går forbi uden 
at lægge mærke til skønhed.

Aram Khachatryan

Kunstsamler og galleriejer

Dybt inde i skoven (60x60)

Åkander (60x80) Alene (60x60)

Kunst
Skal vises, opleves og udføres i vort galleri. Udstillingerne vil vise moderne internationale kunstnere i alle stilarter og udtryksformer. 
Oplevelse af kunsten vil foregå med foredrag af kunstnere, der fortæller om teknikker, kunstforståelse og kunst historie. Der vil fra tid til 
anden blive afholdt ”Plein Air”, det vil sige kunstnere mødes, hvor man diskuterer og arbejder til fælles glæde og inspiration. Undervisning 
kommer også på programmet, i første omgang i form af Master class, hvor den erfarne kunster underviser de mindre erfarne i udtryksformer 
og teknikker.
 
Kage
I vores lille hyggelig café kan der nydes espresso kaffe fra det berømte belgiske kaffehus Rombouts, sammen med hjemmebagt kage og andet 
mundgodt. Kaffen er fair trade og i verdensklasse. Vi kan servere over 30 forskellige sorter og kaffe menuerne bliver jævnligt udskiftet. 
Naturligvis serveres også the.

Landsby i røde erindringer (60x60) 

Blomster med mørkt baggrund (50x60)
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