VIBE KROGSGAARD
UDSTILLER I ROSKILDE KOMMUNES KUNSTFORENING
FRA 2. DECEMBER 2021 TIL 31. JANUAR 2022
hyggeligt at hænge en udstilling op
både i store og mindre virksomheder.

Man siger at kunst på væggene i høj
grad påvirker vores mentale sundhed.
Jeg oplever da også at folk giver udtryk
for at man bliver i godt humør af mine
billeder - og det er jo dejligt.

Hist hvor vejen slår
en bugt - ligger
Galleri Hanegal så
smukt

Ja, her ude på landet i skønne lille
Lystrup, hvor der er højt til loftet og
fuglesang i haven. Hvor næsten alle
kender næsten alle.

Da min mand Geert og jeg så dette
hus for snart 17 år, siden var vi helt
solgt. Her så vi muligheden for at lave
et atelier/galleri. Siden da har jeg arbejdet professionelt med kunsten. Navnet
Hanegal er inspireret af alle naboernes
høns og haner.

Jeg er så priviligeret at have næsten
hele underetagen af vores hus som
min arbejdsplads. Det er her i atelie’et
fantasien slippes løs og kreativiteten får
vinger. Det er også her, jeg udstiller de
værker, som ikke lige er på farten.

Det er ikke kun her i Atelier/Galleri
Hanegal, jeg udstiller mine værker. Jeg
har udstillet i et hav af kunstforeninger
rundt om i landet. Det er altid meget

Jeg deltager på diverse kunstmesser,
når ikke corona sætter stopper for den
slags. Primært er det for at sælge, men
det giver mig også meget at snakke
med alle de besøgende og høre deres
kommentarer til det jeg laver. I 2017
modtog jeg prisen som årets bedste
kunstner på nordens største kunstmesse Art Nordic i København og
Monica Ritterband skrev en helsides
artikel om mig og min kunst i Kunstavisen.

Jeg har været tilknyttet flere gallerier i
Danmark og Sverige. Lige nu er det
Museum/Galleri Grenen i Skagen og
det svenske Galleri Blue Light. Det nyeste tiltage er Galleri Liisberg på Hundested Havn hvor jeg udstillede i
sommers. Det var rigtig hyggelig.

Som nogle måske ved, har jeg i mange
år været medlem af Kunstrunden
Nordsjælland og dermed holdt åbne
atelierdøre en weekend i september.
Det holder jeg en pause fra lige nu, da
tidspunktet for åbne døre ikke lige passede ind i min kalender i år. Men i virkeligheden har jeg jo åbne døre altid.
Hvis du gerne vil besøge Galleriet er
du altid velkommen - bedst er det dog
lige at sende en sms inden.
At købe kunst til sit hjem kan være lidt
af en opgave. Hvad er det man går
efter. Skal det være en investering - det

kan være svært at spå om noget stiger
i værdi. Det kan være lidt af et lotteri.
Eller skal man købe efter hjertet. Hvis
du spørger mig vil jeg helt sikkert gå
efter det sidste. Jeg tror at glæden ved
det købte stiger i værdi.

At forestille sig hvordan et maleri vil se
ud i ens eget hjem er næsten helt umuligt. Derfor tilbyder jeg altid at folk kan
låne et eller flere billeder med hjem i
nogle dage. På den måde er det nemmere at træffe det rigtige valg.

Atelier/Galleri Hanegal
v/ Vibe Krogsgaard

Mail: vibe@kroell.dk
Mobil: 26 37 34 81
Facebook: vibe krogsgaard
www.vibekrogsgaard.dk

(Ups - den trænger til lidt opdatering)

