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Henrik Martensen, født 1956 i Odense, autodidakt
Jeg har været fascineret af naturen hele mit liv.
Jeg oplever naturen som et sted fyldt med magi og spiritualitet, og det
er der, jeg henter det meste af min inspiration til mine billeder.
Når jeg laver mine billeder, er det på en måde også en længsel efter, at
være på det sted, som jeg maler.
En flugt fra civilisationen, de daglige pligter og alt det man er tvunget til
som menneske i en moderne materialistisk verden. Jeg søger tilbage til
rødderne i mine billeder.
Det er måske også derfor, mine største helte er malere fra en svunden
tid...
Der er meget få mennesker i mine billeder, og dem som er der, befinder sig som regel alene i en affolket verden.
Jeg ved ikke, om det er bevidst, men jeg tror, jeg måske også får afspejlet nogle af mine egne eksistentielle kampe i mine billeder.
Følelsen af, at man dybest set er alene og kampen for at prøve at forstå, hvorfor vi er her, og hvad meningen med livet er, er den skabende
drivkraft i min kunst.
Når jeg maler, arbejder jeg ud fra drømme, jeg har haft, fra min fantasi
og fotos.
Et overordnet tema i mine billeder lige nu handler om min bekymring
over, hvordan vi mennesker behandler vores jord. Her tænker jeg på
den stigende forurening, foruroligende klimaforandringer og de negative konsekvenser af det.
I mine billeder forestiller jeg mig verden i en nær fremtid efter civilisationens fald, hvor naturen suverænt har overtaget styringen og mennesket er en uddøende race, som kæmper for sin overlevelse….
I mine 30 år som kunstner har jeg udstillet mange forskellige steder.
Det være sig på kunstmuseer, kunsthaller, gallerier, kunstforeninger, institutioner og i større private virksomheder samt på en lang række censurerede udstillinger på kunstmesser og artfairs, hvilket også er uden
for landets grænser i USA, England, Sverige, Belgien og Tyskland.

Foreningsnyt
Frivillighedsdagen
På Frivillighedsdagen den 31. august 2019 deltager Foyer’en med info-stand
på Taastrup Hovedgade. Formålet med deltagelsen er at synliggøre kunstforeningens bestræbelser på at udbrede kendskabet til billedkunsten samt støtte
det organiserede kulturelle foreningsarbejde i kommunen.
Vestegnens Kulturuge (uge 37)
Som led i Vestegnens Kulturuge afholder de tre kunstforeninger i
Høje-Taastrup Kommune fælles foredrag onsdag den 11. september, kl. 18:00
i Medborgerhuset. Foredragsholder annonceres.
Fernisering på Henrik Martensens udstilling
På ferniseringen vil Henrik Martensen være til stede og fortælle om udstillingen og om arbejdet som professionel billedkunstner. Han har meget aktuelle
holdninger til udøvelsen af sin kunst.
Bortlodning af billede
På ferniseringen vil der blandt fremmødte medlemmer af kunstforeningen
være bortlodning af indrammet grafisk værk af billedkunstner Jane Morten.
Værket er heliotrykt med titlen ”Erindring” og måler 35 x 50 cm.
Musik
Musikskolens elever besøger os vedvarende på ferniseringer, hvor vi lytter og
hver gang betages af den dejlige musik, de spiller for os. Kom i god tid og hør
de dygtige elever spille.
Alle er velkomne på ferniseringen.
Henrik Martensen
Tingskoven 1,
8310 Tranbjerg
Telefon: 50434056
E-mail: henrikmartensen@live.dk
Hjemmeside: www.henrikmartensen.dk
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