PRESSEMEDDELELSE

Grenaa Kunst- og Musikforening udstiller værker af Peter Brandes i Pavillonen, Kærvej 11, Grenaa.
Udstillingen vil fokusere på det for Brandes væsentlige motiv, som skulpturen i Grenaa, OFRENDE, drejer sig
om - Isaks ofring.
Udstillingen ferniseres onsdag den 28. februar kl. 17.00. Ferniseringstaler biskop Henrik Wigh Poulsen – fri
adgang.
Samme dag kl. 19.30 vil Peter Brandes holde foredrag i Centersalen i Pavillonen. Peter Brandes vil fortælle
mere bredt om sin kunst. Han vil forklare, hvordan det er naturligt som billedkunstner både at fordybe sig i
vores kulturhistories store emner inden for religion, mytologi, litteratur og samtidig være nutidig og måske
endda se fremad. Billetter á 100 kr. købes ved henvendelse til www.fof-djursland.dk

Peter Brandes er i Grenaa kendt for sin store bronzeskulptur ”Ofrende” foran kirken midt i byen. En
af hans karakteristiske store krukker står permanent i Pavillonen.

Med kommunens planer om en renovering og omlægning af Torvet vil kunstneren være med i en ny
placering af skulpturen på kirkepladsen. En udstilling arrangeret af Grenaa Kunst- og Musikforening vil
fokusere på det for Brandes væsentlige motiv, som skulpturen drejer sig om - Isaks ofring.
Peter Brandes fik en fremtrædende plads i den abstrakte ekspressionismes nye gennembrud. Fra 1980'erne
har hans virke præget talrige salg til museer samt store, offentlige udsmykninger. Han har forenet
spontaniteten med brugen af grundlæggende figurer af basal betydning for den europæiske kunst.
Maleriet står i centrum, men derudover har han en betydelig grafisk produktion, og han har arbejdet stærkt
eksperimenterende med fotografiet. Han indfanger de levn af fortidens kunst, han opsøger på sine mange
rejser, og får dem til at fremstå med diffuse omrids, gennemtrængt af et indefra kommende lys.
Vidste du at:
Peter Brandes er født i marts 1944 som søn af en jødisk flygtning.
Peter Brandes er gift med kunstneren Maja Lisa Engelhardt.
Peter Brandes har udsmykket flere kirker, bl.a. kirken i Nørre Vissum,
Nørremarkskirken i Vejle, Vejleå Kirke i Ishøj og Roskilde Domkirke.
Han har lavet de to store krukker, der står foran Holocaust Museet i
Jerusalem.
Han bor i Paris.
Han har haft udstillinger på mange anerkendte kunstmuseer i både indog udland, bl.a. keramikmuseet Clay v. Middelfart i 2016.
Han har modtaget talrige anerkendelser, bl.a. Eckersbergs Medaljen og
fået overrakt ridderkorset af Dronning Margrethe – Det var hendes
majestæt Dr. Margrethe den 2. der i 1995 afslørede skulpturen
OFRENDE.
Peter Brandes` kunst er i de senere år blevet mere og mere figurativt
med udgangspunkt i kristendommen, den nordiske og græske mytologi.
Se mere om Peter Brandes på www.galleriemoderne.dk
Interessen for kristendommen kan ses i mange af hans kirkeudsmykninger i Danmark og i udlandet.
Hans interesse for nordisk mytologi kan ses i 8 binds værket om dansk oldtidssaga, som han alle har
illustreret.
Interessen for den græske mytologi giver sig udtryk i hans illustrationer til Homers Odysseen, Illiaden og de
græske tragedieforfatteres værker.
FOF Djursland og Grenaa Kunst- og Musikforening er særdeles glade for, at det er lykkedes at få Peter
Brandes til Grenaa.
Kunstudstillingen vil være åben til den 3. april i Pavillonens almindelige åbningstid. I påskeugen vil
udstillingen være åben om eftermiddagen i tidsrummet 13 – 16.

For yderligere oplysninger se www.fof-djursland.dk eller www.grenaakunstogmusik.dk
Med venlig hilsen
Jens Stavnskær
Formand for Grenaa Kunst- og Musikforening
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