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Kunstmaler Søren Egemose

Trædrejer Knud Hansen
Søren Egemose bor i
Aunslev mellem Nyborg og
Kerteminde. Atelier/galleri,
er en del af privatboligen,
og er til enhver tid åbent for
besøgende. Giv lige Søren
et praj først, så han kan nå
at tørre malerpletterne af
gulvet, inden der kommer
gæster.

Søren er uddannet fra Svendborg Kunstskole, suppleret med undervisning af
Ole Kortzau., som har givet Søren professionel styrke, evnen til at være fokuseret og at have blik for næste værk.
I sine billeder lægger Søren vægt på det kunstneriske håndværk. Sanselighed, koloristisk mod , og evnen til at iagttage detaljen har altid været hans
styrker.
Inspirationen hentes i den fynske natur, himmelen, havet, fantasien og
Grønland. Søren har boet tre år i Grønland og motiverne herfra ligger dybt i
hjertet. Himlen har altid været et yndet motiv. Mange malerier er nærmest
meteorologiske studier af vejrets skiftende virkning på himmel og hav. Især i
de grønlandske motiver er der frit slag for udfoldelserne, da himlen højt
mod nord er så forunderlig og farverig.
Billederne på sort baggrund skal opfattes som et øjebliksbillede fra en større
sammenhæng. Man kan således frit forestille sig den dimension, som billedet er en del af.
Søren Egemose har udstillet i talrige gallerier og virksomheder både herhjemme og i udlandet.

Knud Hansen bor i Fåborg
og er oprindeligt uddannet
tømrer, og har arbejdet som
sådan i 28 år, inden et par
rygskader betød slut på tømrergerningen, men tid til at
genoptage trædrejeriet, som
Knud egentlig begyndte at
interessere sig for allerede
som 16-årig.
Siden er det gået slag i slag med trædrejeriet. Hobbyen har udviklet sig til
lidt mere end det rene pjat. Knud tog på et 3-dages kursus hos den kendte trædrejer Leif Andersen, som har skrevet flere gode bøger om drejning, og fik lært at holde rigtigt på jernene.
Nu går der ikke en dag uden Knud er på værkstedet eller på jagt efter
materialer.
Knud arbejder som socialpædagog på et bosted for psykisk-fysisk handicappede. Han er også motorcyklist og kører på en Honda VFR 750 flere
gange ugentligt sammen med en hel flok halvgamle tossehoveder fra
Fåborg.
Hele vinteren og de fleste sommeraftener bliver tilbragt på værkstedet
med ombygning og forstærkning af drejebænken og selvfølgelig det vigtigste:

Trædrejning!

