Ecozones-in-the-mind

Together (100 x 80 cm akryl på lærred)

”Vi lever I en anden verden end bjergløven – den er hverken belastet af eller velsignet med ideer
om økologi. Det er vi.” (Gregory Bateson)
Udstillingsliste:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Liberty (60 x 80 cm olie)
Heavy rain is gonna fall (A3 pastel on paper)
Together (100 x 80 cm akryl)
Rafting in an iron cage (115 x 90 cm akryl)
Urd and Skuld (A3 pastel on paper)
In the atelier (60 x 80 cm akryl)
Volcano island (60 x 80 cm akryl)
Ygdrasil (A3 pastel on paper)

4000 kr
1000 kr
7000 kr
5000 kr
1000 kr
privatejet
privatejet
1000 kr

Biografi:
Jeg er uddannet som civilingeniør, vandbygning fra DTU 1982. Jeg har arbejdet i Hedeselskabet (1982-87),
Tage Sørensen Rådg. Ing. 1987-89, Rambøll 1989-2003 og har siden 2003 været ansat i de Nationale
Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS), Hydrologisk afdeling, Øster Voldgade 10,
København. Jeg har en Master i Organisationspsykologi fra RUC (2004 - 2006).
Jeg er autodidaktisk maler, startede med tegninger og croquis i 1985, og har de sidste 10 år arbejdet
med maleri i olie og akryl. Om sommeren tegner jeg skitser i byen i pastel og kul, om vinteren arbejder jeg i
FOF atelieret i Lyngby med malerier (mentor David Isenberg). Jeg har fokus på integrationen af streg, toner
og farve til det jeg kalder zoneringsmaleriet (www.zonering.dk).
Jeg har deltaget på internationale gruppeudstillinger (Biennale Chianciano i Toscana 2009; Eternal
Eve i Tel Avid 2010, Gagliardi Gallery group exhibition i London 2010 samt en lang række solo udstilling i
virksomheder og gallerier/kulturhuse i Danmark siden 2001: GEUS, SBI, DHI, Skærbæk kulturhus, Vedbæk
galleri m.fl.).
Kommende udstillinger: 1st International İzmir art biennale, Tyrkiet (maj 2011), Chiancianno biennale,
Italien (sept. 2011), Florence biennale (dec. 2011) og firmaudstilling i Bastianhuset, Region Midt (april 2011).
”Ecozones-in-the-mind” udstilling hos Freshwater Biological Laboratory, Dept. of Biology, KU, Hillerød marts-april 2011
Kontakt: Hans Jørgen Henriksen. Kongestien 31. 2830 Virum. +20618790/hjh@dadlnet.dk. www.zonering.dk

