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Ole Mogens Lange, ma/gr7. - Nils Hyberst Kjeldsen, Agrømt.Æ

Fernisering, lørdag den 14. november kl.11-14

Keramiker Nils Hyberst Kjeldsen vil være til stede

Musikalsk indslag: trioen - Den Toppede Høne

Med venlig hilsen og på gensyn
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Ole Mogens Lanoe
Blev født i København i 1930, voksede op på Frederiksberg og døde den 24.december 2008, Ole uddannede sig til

korftegner og landmåler - blev elev hos professor Aksel Jørgensen og med inspiration derfra udviklede han talen-

tet for at mle. Hans studier i kunsthistorie og kunstanalyse - interesserne for naturen, myterne og Middelhavets
historie har præget hans valg af motiver som han udtrykker i et spontan-abstrakt formsprog, hvor han følger intuitionen og skaber en individuel billedverden frigjort fra tid og sted.

0le betegnede sig selv som billedmager og magtede at skabe en billedverden der bringer fred og hvile til betrag-

teren, der samtidig føres ind i tænksomhedens og fordybelsens verden - hans billeder bringer glæde og vækker

nysgerrigheden efter at studere det enkelte værk for at følge ham i hans glæde ved at beskrive og åbne verdener.

Han fandt stor glæde i maleriets univers, men han havde også sans for naturens skønhed i skabelseselementerne
som han flittigt samlede ved strand og i skov, og hjemme sammensatte til små historier med stor dybde.
En billedmager var han og var man så heldig at møde ham fandt man kunstens baggrund i hans harmoniske og

venlige væsen og man mærkede hans glæde ved samværet med andre mennesker som han så fyldigt og mystisk
beskrev i sine mange værker. 0le elskede at bruge mennesket i sine mange forskellige landskaber og tilførte dem
ofte mystik, åndelighed og guddommelighed.

Han følte sig som kiinstner siden 1967 og startede med at udstille og sælge værker i 1968. Med talrige udstillin-

ger i Danmark, Sverige og Tyskland har han glædet mange og nu deles denne glæde ud igen ved udstillingen i
Langes Magasin, hvor hans hustru lnge Lange vil være tilstede.

Nils Hyberst Kjelilsen
Er i dag 73 år og aktiv kunsthåndværker - han bor ved Hareskoven, Nils blev for mange år siden uddannet ved
'Akademiet for Fri og Merkantil Kunst' hvor han lagde grunden til de færdigheder, der bragte ham så tæt på den

natur som han er dybt forenet med i hele sin kunst.
Nils er med det store skæg, de intense livfulde Øjne og aktive venlige væsen mennesket, der har undersøgt naturen og dens materialer. Han elsker fugle og deres hele væsen og foreviger dem i liv og handlinger - han bruger

malerkunsten og leret som udtryksmiddel og lægger så megen følelse og indsigt i sine værker at man drages med
ind i hans egen oplevelse ved det han ser, og man føler sig som del af det han har skabt.

Alt ved naturen betager Nils - og han foreviger det og giver det en del af sin sjæl så man gennem hans øjne ser

træets stub, strandkantens store sten, landskabernes stramme linier, en fuglemors smerte over sin døde unge, den
hvilende fugls sidste øjeblik.

Nils kender sine materialer -flintestenen aftvang han den smukke slebne stenøkse, og han brugte øksen til at byg-

ge en hytte med - leret - defte urgamle materiale har han formet for børn og voksne på frilandsmiiseet i mange
år, og han mestrer sine mterialer med en dyb indsigt og kærlighed, der gør hvert værk til noget unikt både med
sit rå nøgne udseende og påklædt med de farver og glasurer som han selv har udviklet og blandet og så indsigtsfuldt påført inden den endelige fiksering gennem den intense brænding.

Alle Nils's værker er unika der fortæller en stærk historie om livets fødsel, dets gennemlevelse, dets afslutning og

deltagelsen i den verden som materialet det er skabt af og det selv er en del af -og hvert værk har fået del i Nils's
sjæl og hans dybe fornemmelse for naturen.
Med sine udstillinger i Dan"rk og Sverige har Nils glædet mange og han vil være tilstede ved udstillingen, hvor
han også vil underholde os som spillemnd med sine venner i trioen 'Den Toppede Høne',
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