
JOHANNE  MARIE

META HANSEN KULTURHUS
20. JUNI KL. 14.00

TERJE ROALKVAM
HANSEN - KRONE

LILLESAND KUNSTFORENING åpner årets 
sommerutstilling med en stor hagefest!

ÅRETS UTSTILLERE ER:

MALERI OG LITOGRAFI

SKULPTUR / VEGGOBJEKTER

UTSTILLINGSPERIODE:

20.JUNI – 26. JULI 2020

META HANSEN KULTURHUS

Åpent kl 12 – 15
Kafé i utstillingsperioden  
www.lillesandkunstforening.no



BLI MED PÅ ÅPNINGEN AV ÅRETS SOMMERUTSTILLING 
MED HAGEFEST I DEN IDYLLISKE META HANSENS HAGE 
 

Hotel Norge dekker opp med små bord og serverer sommerlig 
tapas med ønsket drikke. Rabbersvingen Jazzforsamling gir oss 
jazzkledde toner. Åpningstale ved arkitekt Jan Inge Lindeberg. 
Kunstner Terje Roalkvam vil være til stede under åpningen og 
dere vil bli tatt med inn på utstillingen i små grupper.

Lillesand Hotel Norge serverer en rikholdig tapastallerken og 
det vil bli salg av drikkevarer. Pris pr person er kr 375.-

Vi gjør oppmerksom på at det selges et veldig begrenset antall 
billetter. Vi har en ramme på 50 personer. Invitasjonen gjelder 
derfor kunstforeningens medlemmer. Her blir det første mann til 
mølla. Blir det knallvær kan vi åpne opp for flere på kort varsel 
via vårt facebook-arrangement eller direkte til lillesand@hotel-
norge.no. Ved dårlig vær flyttes arrangementet inn i Meta Hansen 
kulturhus. 

Kunstnerparet JOHANNE MARIE HANSEN-KRONE 

(f.1952) og TERJE ROALKVAM (f.1948) har atelier 
og bosted i kunstnerkolonien på Ekely/Munchs 
hage i Oslo. De representerer svært ulike uttrykk 
i sine kunstneriske valg. 

Johanne Marie er opptatt av mennesker og 
menneskelige relasjoner og hennes bilder viser 
sterke uttrykk der hun skildrer mennesker i rom. 
De framstilles halvt abstrakte, ofte som en sam-
menstilling av flere figurer i ensom isolasjon eller 
tett samhørighet.

Terje Roalkvam arbeider med kontraster i mate-
rialer. Hans veggobjekter/relieffer viser helt kon-
krete møter mellom materialer som stål, jern, 
skifer, lær og tre. De er utført med en presisjon 
og utsøkt perfeksjonisme som er sjelden.  Gjen-
nom en særegen følsomhet i valg av materialer 
og skulpturell utforming presenterer han skulp-
turelle veggobjekter hvor materialenes egenverdi 
står sentralt.

Av hensyn til krav om smittevern må alt planlegg- 
es nøye og påmelding ønskes derfor på e-post til 
lillesand@hotelnorge.no
 
Ring 37270144 dersom du har spørsmål.

VI GLEDER OSS STORT TIL Å SE DERE!

Med festlig hilsen fra Lillesand Kunstforening 
Se mer info om arrangementet på vår facebook-side: 
Lillesand Kunstforening  

Følg oss også på lillesandkunstforening.no og på
Instagram: lillesand_kunstforening 


