Michael Grønlund

Billedkunstner, eventmager og foredragsholder
Billedkunstner på fuld tid som har udstillet et utal af steder i Danmark,
Sverige, Norge, Frankrig, Litauen, Skotland og Luxemburg. Er tidligere
galleriejer, holder foredrag, afholder malekurser i Sydfrankrig og er idémanden bag International Art Festival og Art Week i Kerteminde.

Når livet bliver KUNST
Hvad sker der når man bytter en god stilling og sikker indkomst ud med en tilværelse som billedkunstner
på fuld tid - uden det mindste sikkerhedsnet? Det spørgsmål har rigtig mange stillet mig gennem årene.
I mange år arbejde jeg som grafiker og reklamechef - samtidskunsten var henvist til fritiden med lige dele
praktik og museeums/galleribesøg. Kunsten var min alt overskyggende interesse, og da jeg blev revet med
i en stor rationaliseringsrunde og mistede mit job, stod kunstne lige for.
Så siden 2001 har jeg i alle døgnets vågne timer arbejdet med kunsten. Dels som billedkunstner med hvad
deraf følger samt for udbredelsen og kendskabet til den brede samtidskunst i Danmark. Dette er sket ved
at lave egne udstillinger med foredrag samt afholde malekurser i ind- og udland, at have drevet to gallerier på Bornholm og i Kerteminde samt igennem de sidste fem år at have skabt og drevet International
Art Festival og Art Week, ligeledes i Kerteminde, med op imod 100 deltagende kunstnere pr. gang og med
musik, foredrag og andre events som krydderi.
Alt sammen noget der har givet mig ufattelig megen erfaring, mange oplevelser, dejlige minder og et
kolosalt netværk inden for kunstverdenen.
Bliv inviteret indenfor til en aften i KUNSTENS TEGN. En aften med fortællinger, historier, anekdoter altsammen krydret med et væld af dejlige sjove og fantastiske billeder på storskærmen. Der vil efter foredraget være tid til spørgsmål.
Med venlig hilsen
Michael Grønlund

Foredrag med:

Billedkunstneren Michael Grønlund		

Varighed:

60 minutter

Pris:

Kr. 3.000.00 + transport
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