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ÅRETS KUNSTNERE 2013: JAN ERIK WILLGOHS & FENG XIAN LIN

Formidlere av
farger, følelser
og tradisjon
Den ene er født i Bergen, den andre i Hunan i Kina. Det blir et spennende møte med
kunstnerparet Jan Erik Willgohs og Feng Xian Lin under Norsk Eplefest på Gvarv
Tekst: Angelique Krafft
Jan Erik Willgohs bilder er fargerike og
følelsesladete. Feng Xian Lins verk henter
impulser fra hennes tidligere hjemland, samtidig som hun er inspirert av vestlig maleri.
Bak seg har begge en lang reise, både
geografisk og innen kunsten. De er uttalt
opptatt av at bildene deres skal uttrykke en
kjærlighet og varme som kan virke positivt i
det miljøet de befinner seg i.
Omgivelsenes landskap
Maleren Jan Erik Willgohs (60) har sin
utdannelse fra Statens Kunstakademi i Oslo,

Konsthögskolan i Stockholm samt Royal
College of Art i London. Bildene hans er representert i Museet for samtidskunst og en
rekke museer og samlinger i inn- og utland.
Han har stilt ut i de fleste norske byer, samt
i en rekke europeiske og asiatiske land.
Omgivelsenes landskap, med dets vekster og
vær, er et stadig viktigere utgangspunkt for
Willgohs verk. Det er gjennom dette visuelle
miljøet han henter inspirasjon og opplevelser. Men fra motiv til bilde er det en lang
vei å gå og han fremhever det ferdige bildet
som selvstendig og løsrevet fra utgangspunktet det måtte ha hatt. Det er ikke noen

gjengivelse av naturen, men et formmessig
følelsesuttryk som er det bærende innholdet. Fargespillet og komposisjonen er hans
viktigste verktøy.
Kinesisk tradisjon og kultur
Feng Xian Lins (53) arbeid har sitt utgangspunkt i kinesisk tradisjon og kultur. Hun
studerte ved Kunstakademiet i Hunan, og
har en rik yrkesbakgrunn og arbeidet både
med tusj og akvarell, bokkunst og foto. Og
ikke minst har hun arbeidet med kinesisk
kalligrafi, helt siden barndommen. Etter at
hun flyttet til Norge og Bergen for å gifte
seg med Willgohs i 1996, har hun hatt en

rekke utstillinger i Bergen
og Oslo, samt i Kina, England og Tyskland.
De senere årene har hun arbeidet med oljemaleri,
noe hun opplever som et steg over i en
vestlig kunst-sfære. Hennes billedmotiver er
hentet fra vekstenes syklus i naturen, særlig
har epleplantens blomst og frukt fascinert
henne. Hun ser disse motivene som en
parallell til menneskets egen syklus. Bildene
hennes utstråler en sterk fargeglede hvor
oljemalingens dynamikk møter kalligrafiens
grasiøse bevegelse.

- ditt hotell i en hver anledning!
Møter, selskaper, familiesammenkomster.
Vi har stor kapasitet, og er gjerne behjelpelig med
ditt arrangement. Ta kontakt for tilbud.
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