
lørdag den 27. april 2019 kl. 11.00-12.30

Indbydelse til fernisering

KUNSTUDSTILLING
med Peter Bjørn Olsen



Åbningstider: man. 14. 00- 17.30,  tirs.- & fre. 10.00-16.00, ons.14.00-16.00, tors. 14.00-18.00 samt lør. 10.00-13.00 

Du inviteres med ledsager til at deltage i ferniseringen  
 lørdag den 27. april 2019 kl. 11.00 - 12.30 

 
Peter Bjørn Olsen født på Stevns i 1951 og er oprindelig uddannet som væver 
på  Skolen for brugskunst, men har forladt væven og er søgt ind i skulpturens 
verden. Der er dog tydelige henvisninger til hans udgangspunkt.  
Hans skulpturer tager ofte udgangspunkt i selve det materiale han arbejder i, 
hvor han undersøger materialets muligheder og begrænsninger.  
Til undersøgelsen hører en vis næsten rytmisk gentagelse af grundmotivet. 
Resultatet er forunderlige skulpturer, som kombinerer forskellige materialer. 
Han tilstræber at holde det formmæssige udtryk abstrakt. Selv om der i arbej-
derne er referencer til hvad der måtte have inspireret ham, lægger han vægt 
på, at det ikke bliver for konkret. Peter bjørn Olsen ønsker herved at give hver 
enkelt mulighed for egne tolkninger. 
 
Er du forhindret kan udstillingen ses indtil den 25. maj 2019. 
 
På gensyn på Kulturloftet. 
 

Venlig hilsen 
Bestyrelsen for Kulturloftet 

 
Læs mere om arrangementet på www.kulturloftet.dk 

 Velkommen til  

KUNSTUDSTILING 
MED PETER BJØRN OLSEN 

Kirketorvet 2 
4660 Store Heddinge 

Udstillingen er støttet af 

Peter Bjørn Olsen er født på Stevns i 1951 og er oprindelig uddannet som 
væver på Skolen for brugskunst, men har forladt væven og er søgt ind i skulp-
turens verden. Der er dog tydelige henvisninger til hans udgangspunkt.
Hans skulpturer tager ofte udgangspunkt i selve det materiale han arbejder i, 
hvor han undersøger materialets muligheder og begrænsninger.
Til undersøgelsen hører en vis, næsten rytmisk gentagelse af grundmotivet. 
Resultatet er forunderlige skulpturer, som kombinerer forskellige materialer.
Han tilstræber at holde det formmæssige udtryk abstrakt. 
Selv om der i arbejderne er referencer til hvad der måtte have inspireret ham, 
lægger han vægt på, at det ikke bliver for konkret. Peter bjørn Olsen ønsker 
herved at give hver enkelt mulighed for egne tolkninger.

Er du forhindret kan udstillingen ses indtil den 25. maj 2019.

På gensyn på Kulturloftet.


