Kunstforeningen Foyer’en
Billedkunstner
Kaare Norge
Udstillingsperiode:
23. oktober til 22. november 2021
Fernisering og koncert: Lørdag den 23. oktober kl. 14.00-16.00

Taastrup Idræts Haller, Parkvej 78, 2630 Taastrup
Hverdage 9-22 - weekender normalt 10-17

Billedkunstner Kaare Norge
Kaare Norge behøver ingen præsentation som klassisk guitarist og
komponist, og mange har efterhånden fundet ud af, at han sideløbende med sin musikalske karriere også er en engageret billedkunstner.
Kaare Norge har dyrket maleriet i de sidste 24 år.
Siden Kaare Norges fokus og passion omkring maleriet opstod, har
han vist, at han besidder lige de egenskaber, som er med til at skabe
en dygtig kunstner. Han er nærværende, nysgerrig, iagttagende og
formår at få oprigtighed ind i sine landskabsmalerier.
Det storslåede naturalistiske scenarie, som er Kaare Norge inspirationskilde, efterlader et dybt indtryk, som indbyder til nærmere bekendtskab.
Med sin udprægede musiske sans kan man sige, at Kaare Norge komponerer sig vej gennem landskabet og skaber nærvær på en beundringsværdig og rammende måde.
Det er udelukkende oliemalerier, og teknikken er med spartel og pensel, som giver denne lidt rustikke struktur i hans arbejder.
Kaare Norge lader sig inspirere af årstiderne og de konstant skiftende
lysforhold, hvilke han indarbejder i sine værker. Farveholdningen er
nærmest sydlandsk og er primært præget af de rene, varme og temperamentsfulde komplementere farvetoner. Forståelsen for komposition
og farvernes indbyrdes forhold, skaber en fuldendthed som efterlader
beskueren i et svævende og intens øjeblik.
©Af Kirsten-Marie Hedeland, tv programvært
på ”Kunst for Tiden” og skribent ved Kunstavisen

Kaare Norge har bl.a. udstillet på Art Copenhagen, Dronninglund
Kunstcenter, Art Nordic, Art Herning, Hillerød Kunstdage, Work ArtFair
Aarhus og utallige andre steder i Danmark og også i udlandet.
Kaare Norge blev i 2019 Årets Kunstner for Kræftens Bekæmpelse.
Koncerten:
Link til alt info: http://kaarenorge.wwws.dk/index.php#

Tak
På generalforsamlingen den 27. august blev det oplyst, at Erhardt Franzen
stoppede som formand for Kunstforeningen Foyer’en.
En forening som han selv var ophavsmand til, og som han ledede på fantastisk vis i mange år.
Når man siger Kunstforeningen Foyer’en, tænker man uvilkårlig også Erhardt
Franzen. De to faktorer hænger uløseligt sammen.
Igennem alle årene i Erhardt Franzens formandsperiode har Idrætscentrets
foyer fremstået flot og indbydende.
Tak til dig Erhardt for dine år som formand for Foyer’en.
Og nu er det min tur
På vores konstitueringsmøde oplevede jeg den glæde, at bestyrelsesmedlemmerne pegede på mig som den nye formand for Foyer’en.
Tak til jer for at have tillid til mig og en tro på, at vi sammen kan få foreningen
til at vokse og blomstre. Samarbejde er nøgleordet, hvilket allerede har vist
sig at være gældende.
Bestyrelsen ser frem til at arrangere events og “ud af huset ture” i denne
foreningsperiode. Noget vi savner efter vores nedsmeltningsperiode.
Med venlig hilsen og tak,
Lisbet Bryde

Kaare Norge
kncontact@yahoo.dk

www.kunstforeningenfoyeren.dk

