S Ø R E N F LY G E N R I N G B A S S E T
Billedkunstner

Søren Flygenring Basset, f. 1969 og
opvokset i Troense på Tåsinge, er
Ph.D. i kemi fra DTU og autodidakt
billedkunstner.
Har arbejdet mange år inden for
biotech, bl.a. som Director i Novo
Nordisk og drev sideløbende
gennem fire år Galleriet 1. tv på
Østerbro sammen med franskfødte Mireille, hans muse og viv. After
Dark er de frie stunder affileret til en
juice af jazzmusik, argentinsk tango
og udfoldelse på lærredet.
I sommeren 2019 sagde begge
midlertidigt farvel til arbejdsliv og
galleri for at rejse jorden rundt i tretten måneder.
”Jeg maler og tegner med en salig livsappetit og for at dele min glæde ved livet med publikum. Når jeg sætter penslen til lærredet ved jeg aldrig helt præcist, hvad der vil ske. Min hånd begynder straks at bevæge sig, som om den
har en egen vilje, og jeg sidder og ser livet på lærredet udfolde sig for mit blik.
Når billedets konturer er faldet på plads, starter den bevidste proces, hvor jeg
selv fortolker, hvad jeg ser foran mig på lærredet, hvorefter jeg går i gang med
at vælge farver, lægge lys og skygger og laver detaljerne, for på den måde at
give tredimensionelt liv til de nyfødte figurer.
At udtrykke mig på lærredet giver mig indsigt i min egen underbevidsthed som at tyde en drøm. Jeg holder meget af at sparre med publikum fordi de
altid ser nogle ting i billederne, som giver mig anledning til at lære både dem
og mig selv bedre at kende”.
Facebook: @sorenflygenringbasset
Instagram: @sorenflygenringbasset E-mail: Soren@flygenringbasset.dk
m: 53821248 e: karin@winmarkwines.com.au @winmarkartgallery #winmarkartgallery

S Ø R E N F LY G E N R I N G B A S S E T
Udstillinger

2020:
Galleriet 1.tv: La Fiesta Loca – en kærlighedserklæring til Latinamerika
SAK Kunstbygning: 2 x Flygenring
2019:
Galleri Sandberg: Fairy Tales - Gruppeudstilling
2018:
Gallerie Lorien: Dots on the Wall - Gruppeudstilling
Kunstmix: REMIX#3 – Gruppeudstilling
2017:
Galleriet 1.tv: Inside Outside – Gruppeudstilling
Galleriet 1.tv: Parade of the Wooden Soldiers – Duo-udstilling med Erik
Flygenring
¨
2016:
Galleriet 1.tv: Retrospektiv – Soloudstilling
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