
Niels Bielefeldt-Andersen
Restaurant KALVØ 's Glassal
17. august til 1. november 2005

Udstilling af 17 billeder -olie -akvarel.

Niels Bielefeldt -Andersen skriver om sine udstillede billeder:

Ophængningen omfatter to motivkredse.
Den første er billeder fra Grønland, hvor jeg opholdt mig fra 1988-
1992.
Akvarellerne er alle malet på Grønland. mens oliebillederne er malet
senere i Danmark, men alle er "erindringsbilleder", d.v.s. fiktive, de
skildrer aldrig et konkret motiv, men er en sammenfatning af
indtryk af landet som jeg oplevede det. Med hurtige skift i vind og
vejr, med sol, med sne, med storm, med tåge, der kryber hen over
vandet og lægger sig i forunderlige former hen over fjeldene, og med
et lys, man ikke skulle tro findes i et land, de fleste tror henligger i
mørke.

De øvrige billeder er et udsnit af de senere års arbejder. Næsten alle
reflekterer til civi]ationens nutidige omgivelser, nemlig byerne. Deres
struktur og rum, de urbane miljøer, bygningsblokke,
bygningsfragmenter i orden eller kaos. Nybyggeri og forfald,
kalajdoskopiske indblik og overblik, brudte vinkler og perspektiver,
måske set eller sanset med nutidsmenneskets hastige forbifart.

Byens struktur under evig forandring ligger til grund for disse
billeder, der efterhånden har udviklet sig, så den underliggende
struktur måske kun anes, men dog anes -håber jeg -med toner af
skønhed og hæslighed, lugt, pollution og farve. Kort sagt menneskets
visitkort.

Jeg ved ikke, om min fascination af byen skyldes, at jeg har boet det
halve af mit liv på ]andet?

Udstillingen er arrangeret  i samarbejde med Frederikssund Kunstforening
Strandhøjen 4, 3600 Frederikssund



Prisliste

Oliebil]eder:
1.         Veltemperet by
2.        Rød by
3.        Harmonisk by
4.        Forurening
5.        Legetøjsby
6.        Tilfreds by
7.        Kaotisk by
8.        Vemodig by

9.        Nuuk in the mood
10.      By8¢en
11.      Nuukbynight

Akvarel:
12.      LandskabNarsaq
13.      LandskabNarsaq
14.      Landskablluissat
15.      Landskab  Qaqurtoq
16.      LandskabNuuk(3småsamlet)
17.      LandskabNuuk(3småsamlet)

Billederne kan købes ved henvendelse til:
Niels Bielefeldt-Andersen
Ådalsparken 14,1. th
3600 Frederikssund
Telf. 47 33 44 02

eller til Restaurant KALVØ's reception

kr. 2.000
kr. 2.000
kr.1.000
kr.1.000
kr.1.000
kr.     800
kr.     800
kr.     800

kr.1.000
kr. 1.500
kr.1.500

kr.     800
kr.     800
kr.     800
kr.     600
kr.1.000
kr.1.000


