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Et første kig ind i Natalia Roses 

kunstunivers!
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GALLERI BREDGADE 22, ”NATALIA ROSE – MALERIER”, !
DEN 10. – 22. SEPTEMBER, 2015. RECEPTION FREDAG DEN 11. 
SEPTEMBER KL. 16.00-18.30. 
!
Den dansk-russiske kunstner Natalia Rose udstiller sine malerier for første 
gang. Med mønstre, rytmer og improvisationer i kyndige farvekompositioner 
føres beskueren ind i hendes dynamiske kunstunivers. !!
Natalia Rose har haft en lang kunstnerkarriere og hendes værker findes i både Danmark, Canada 
samt Rusland. En egentlig udstilling har hun dog aldrig afholdt. Nu er tiden inde, mener hun, og det 
skal ske på dansk grund. !!
Natalias kunst er primært inspireret af russisk og dansk kultur. Maleriernes formelle visuelle sprog 
har rødder i geometrisk, abstrakt kunst og minimalisme, men trods det formår Natalia at undgå den 



skarpe, industrielle stemning. Hun er i dialog med Mark Rothko, Robert Motherwell, Barnett 
Newman, Kazmir Malevich og de russiske  konstruktivister Ljubov Popova samt Aleksandr 
Rodchenko.!!
”Jeg arbejder udenfor en vis kunstnergruppe og kunstart. Det er kun farverne og linjerne der 
bestemmer” fortæller hun og uddyber: ”Alt sammen handler om æstetik, om balance mellem orden 
og uorden samt kunstnerisk frihed.” Den kunstneriske tilgang og abstraktion åbner op for og 
opfordrer til beskuerens egen fortolkning. !!
På Galleri 22 kan Natalias dynamiske kunstunivers opleves for første gang og alle interesserede er 
velkomne til åbningsreceptionen fredag den 11. september kl. 16.00-18.30. !
!
Se mere på http://natalia-rose.dk og http://bredgadecph.dk/velkommen. !
!
Med venlig hilsen!
Have Kommunikation !
!
For yderligere information, kontakt venligst: !
Natalia Rose // mailnatalia.dk@gmail.com // 53632726!
!
Fakta om Natalia Rose !
Natalia Rose bor og arbejder som selvstændig kunstner i København. Hun er født, opvokset og 
uddannet i Rusland, men flyttede til Danmark og startede et nyt liv i 1981. Hun har i mange år rejst 
verden rundt og studeret kunst og sprog.!!
Fakta om Galleri Bredgade 22!
Galleri Bredgade 22 specialiserer sig i etablerede, men også nye kunstnere indenfor fotokunst, 
maleri og skulptur. Udstillingerne har til formål at frembringe vigtige talenter og kunst af bred 
interesse. Åbningstider er torsdag til lørdag, kl. 14.00 til 17.00 og efter aftale.!!
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