Eine Ausstellung mit hervorragenden Kopien
der Hauptwerke der Künstlerin zeigt die dänische
Bibliothek in Flensburg während des ganzen
Monats November.
Auf Mikkelberg wird man eine große Auswahl
wichtiger originaler Gemälde sehen können.
Insgesamt bezeugen die zwei Ausstellungen die
große Spannweite und die Breite in der künstlerischen Entfaltung Sophie B. Jensens.
Die Stärke Sophie B. Jensens liegt in der stark
vereinfachten Form und der straffen Komposition, farblich inspiriert durch Pierre Bonnard und
Lucie Rivel.
Die optischen Eindrücke zu reduzieren und in
den Kern der Dinge zu dringen sind entscheidende Impulse für die Künstlerin.

En udstilling med fine fotostater af kunstnerens
hovedværker vises i hele november måned på
Flensborg bibliotek.
På Mikkelberg vil man kunne se et stort udvalg
af vigtige originale malerier.
De to udstillinger viser tilsammen Sophie B.
Jensens enorme spændvidde og bredden i
hendes kunstneriske produktion.
Sophie B. Jensens styrke er den stærkt forenklede form og den stramme komposition, farvemæssigt inspireret af Pierrre Bonnard og Lucie
Rivel.
At reducere de ydre synsindtryk og komme
ned i tingenes væsentlige egenskaber er afgørende for kunstneren.
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Åbningstider/Öffnungszeiten:
Ti/Di - To/Do 10.00 - 13.00
Fr - Sø/So 13.00 -17.00
eller efter aftale / oder nach Absprache

Telefon: 04846-6604
fra DK: 0049 4846 6604
Mail: info@mikkelberg.de
www.mikkelberg.de

MINDEUDSTILLING

SOPHIE B. JENSEN
En kunstner i grænselandet

MIKKELBERG
Center for nordisk kunst og cricket

Anlässlich des zehnten Todestages der
Künstlerin laden wir ein zu der Eröffnung einer
Ausstellung mit Werken von

I anledning af tiåret for kunstnerens død
inviteres til åbning af en udstilling
med værker af

Sophie B. Jensen

Sophie B. Jensen

Am Freitag dem 24. November 2017, 15.00 Uhr

fredag d. 24. november 2017 kl. 15.00

Einführung in die Kunstausstellung:
Erik Fredens, O.St.Rat

Udstillingen åbnes af Erik Fredens,
formand for SSF´s billedsamlingsudvalg

Ausstellungsdauer vom
24. november 2017 bis 11. Februar 2018

Udstillingen på Mikkelberg vises fra
24. november 2017 til 11. februar 2018

jedoch geschlossen vom
10. Dezember 2017 bis zum 9. Januar 2018

med en jule- og nytårspause
fra 10. december 2017 til 9. januar 2018

Im Anschluss an die Eröffnung der Ausstellung
lädt der Förderverein MIKKELBERGS VENNER
ein zu einer frühen ”julestue” (Weihnachtsstube)
mit u.a. Punsch (ohne und mit Alkohol) und
”æbleskiver”.

I forbindelse med åbningen inviterer
støtteforeningen MIKKELBERGS VENNER
til en tidlig julestue med gløgg, æbleskiver
og julesalg.

Für Unterhaltung sorgt die
Stormtown Jazzcompany.

Der vil være underholdning ved
Stormtown jazzcompany.

Herzlich willkommen zu einem informativen
und gemütlichen Nachmittag!

På gensyn til en spændende og
hyggelig eftermiddag!

B. Jensen havde et urokkelige
“ Sophie
mål, at ville realisere sin drøm om at
leve og virke som billedkunstner i
hjemstavnen og så stærkt som muligt
at omsætte sine oplevelser i billeder.
Ydre forhold stillede sig gang på gang
hindrende i vejen for opfyldelsen af
denne kunstnerdrøm.
Vi er glade for at kunne vise og bevise,
at drømmen aldrig blev tabt af syne.

”

