Frank Wood

Udstilling og foredrag i Taastrup Kulturcenter
Udstillingsperiode:
fredag 18.08 2017- torsdag 28.09 2017

Kommende udstillinger
i Taastrup Kunstforening:

Danske Bank, Taastrup
NielsensGlas.dk, Kuldyssen 1
Dansø Forsikringsmæglere
v/Jon Nielsen, Taastrup

Produktionsskolen i Høje Taastrup og Greve

Udstillingen er åben
Mandag-torsdag: 8.30-22.00 - Fredag: 8.30-15.00
Herudover åbent efter aftale

www.taastrupkunstforening.dk / www.facebook.com/taastrupkunstforening

TAASTRUP KUNSTFORENING

Nykredit Bank, Taastrup

POPPEL ALLÉ 12 - 2630 TAASTRUP

Foreningens sponsorer

www.taastrupkunstforening.dk / www.facebook.com/taastrupkunstforening

Oktober/November: Britta Haakansson
November/December: Robert Røssell

Fernisering:
Mandag d. 28.08 2017 kl. 19.00 Taastrup Kulturcenter

Frank Wood

Foredrag

www.art-frankwood.dk

I august åbner Taastrup Kunstforening sæsonen efter
sommerferien og lægger stærkt ud med en stor og flot
udstilling af kunstneren Frank Wood.
Frank Wood startede sin karriere som sølvsmed og kom senere i mesterlære hos maleren Erwin Kuchta. Han har haft
atelier og arbejdet med sine værker på værksteder i bl.a.
Indien og Cuba.
I 2009 åbnede Frank Wood atelier i Danmark og har siden
eksperimenteret med og udviklet sit eget specielle malehåndværk baseret på den såkaldte ”renæssance-teknik”.
Resultatet forener en moderne maleteknik med gammel Italiensk materialekendskab.
Frank Woods værker kan ved første øjekast virke voldsomme og provokerende, men er stort set alle koblet op til livets
store spørgsmål: hvorfra, hvorhen og hvordan?
Tidligere har Frank Wood udstillet sine store værker i begrænset omfang i Danmark og det er derfor med stor glæde vi nu kan præsentere hans maleriske univers i Taastrup
Kunstforening.

Vel mødt i Taastrup Kulturcenter 28. august kl 19.00

Hvorfor er primater besat af
”mening” og ”retfærdighed”?
Nobelprisvindende tyske forfatter Hermann Hesse har
i en af sine bøger kaldt feltet mellem Det Gode og det
Onde for ”den tempererede zone hvor hverken Gud eller
Fanden kan nå borgerskabet”. På samme måde opholder
de fleste mennesker sig i dag i en lige så tempereret zone
mellem tro og videnskab – et sted hvor de kan plukke de
lavt hængende frugter fra begge sider og således fungere
i en lidt tryg og en lidt oplyst verden.
Denne og andre påtrængende problematikker er et gennemgående tema i mange af Frank Woods værker. Som
erfaren og underholdende foredragsholde definerer
Frank begrebet kunst og bygger foredraget op om 3 ikoniske personligheder Johannes Sløk, Darwin og Platon og
deres syn på verden. Ad den vej kommer han også rundt
om sin egen løbebane som både præst, medarbejder på
Anatomisk Institut og kunstner.
Foredraget er gratis og kan opleves i forbindelse med
udstillingens fernisering 28/8 kl. 19.00 i Taastrup Kulturcenter.

Tilmeldning senest 20/8 til Charlotte på:
Tlf.: 50577150 eller mail: charlotte@galleribrandt.dk

