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Lokal kunstner udstiller med Kato og Emmelie de Forest!
Billedkunstner Brian Kristensen fra Tørring, tæt ved Vejle, deltager her til foråret i et projekt
der kaldes "Mal for en sag”.!

!

Det er lykkedes foreningen der står bag projektet at få dygtige kunstnere til at donere kunst til
denne sag. Foruden billedkunstnere som Brian, deltager andre kunstnere som normalt dyrker
deres kunst inden for musik eller skuespil. Ja langt over 100 billedkunstnere, sangere, skuespillere,
sportsstjerner og politikere – har bidraget til BMI Brikkens projekt, for at skal skaffe økonomi til
oplysende foredragskampagne der skal henvende sig til forældre med overvægtige børn.!

!

Brian deltager selv med 2 værker som er malet til lejligheden, og han forventer at de indgiver en
god pris når de skal sælges på Lauritz.com senere på året, og derved indbringe kapital til projektet.
Brian har selv kæmpet med vægten igennem mange år, så han syntes at projektet er en fantastisk
ide, hvor BMI Brikken ønsker at sætte mere fokus på forebyggelse af overvægt – fremfor at
samfundet ‘kun’ tænker på at helbrede. Det er desværre et stigende problem – allerede 20 % af de
danske børn, er overvægtige.!

!

Fernisering!
Første gang malerier udstilles er lørdag den 10. maj 2014 kl. 11.00 i Idrætscenter HG Herlufsholm,
hvor Brian selv stolt vil vise sine værker frem, samtidig vil BMI Brikken for første gang afholde – vel
nok Danmarks første – Triathlon kun for overvægtige og tidligere overvægtige. Kunst udstillingen
er åben for alle fra kl. 11.00 – 16.00. Der er gratis entre, men med mulighed for at donere et bidrag
til ‘Mal for en sag’, som skal hjælpe de overvægtige børn og deres forældre.!

!

Brian udtaler: "Jeg er personlig beæret over at formanden for BMI Brikken Gitte Haack opfordrede
mig til at male til det gode formål. Efter Gitte Haack fortalte mig om projektet mødtes vi i Horsens
sammen med hendes ambassadør Inge Eskholm, og jeg mærkede straks hvordan de 2 ildsjæle
brændte for denne sag, så jeg er virkelig stolt over at jeg kan give et bidrag til dette projekt.”!

!

Kommer i godt selskab!
Det er lykkedes Gitte at få andre store kunstnere, som Kato, Emmelie de Forest, DAD, Mads
Langer, Trine Panum, Søs Fenger, Vinnie Who, Charlotte Fich og mange andre til at bidrage til
dette projekt, så Brians billeder får blandet selskab ved udstillingen d. 10/5-2014 samt den
efterfølgende auktion på Lauritz.com.!

!

Ønsker du at se mere til Brians billedkunst så besøg hans hjemmeside, akrylkunst.dk.!
Hans værker er fra den rolige og afdæmpede ende af farveskalaen, primært med portrætter i den
monotone ”Stone Grey” eller de brunlige nuancer, og et lille tvist af farve.!

!

Relevant information!
Støtte til overvægtige børn !
http://akrylkunst.dk/blog/stoette-til-overvaegtige-boern/!

!

Udstilling med Kato !
http://akrylkunst.dk/nyheder/bmi-brikken/!

!

Tidligere udstilling ved Galleri Art Expo !
http://akrylkunst.dk/nyheder/galleriartexpo/!

!

Se Brian Kristensens to værker her !
http://bit.ly/BMIbrik

