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Link to me - I'll reciprocate. Contact me      

Om Asbjørn Lønvig  
i kunstmagasinet Editorial Croquis,  
Buenos Aires   
- på opfordring af redaktør Martin Enrique Gil    

Viser klar prædominans af geometrisk standpunkt, bruger glatte kontrastfarver og fremhæver begreber tæt på 
poparten.  
Den kendte danske kunstner Asbjørn Lønvigs værker interesserer sig for symbolerne,  
ikonerne i et samfund, der er styret af billeder, idet han dekontekstualiserer dem og placerer dem i andre 
kompositioner,  
hvor friskhed og dynamicitet er fremtrædende. Han laver formelle helheder,  
med overvægt af allegorisk infantile følsomme ideer eller tematiske motiver uden forstillelse i sin Miro'ske søgen 
efter et idéskabende standpunkt,  
der lidt efter lidt giver form til en verden af stor følsomhed, 
som tryllebinder tilskueren i sin lokkende varmhed på trods af den indledende kulde.  

Hans bidrag til malerkunsten ligger i den kompositoriske dominans, med dyrkelse af formen, og stærk vægt på 
lidenskabelig brug af farven, hvorved hans billeder får karakteristiske idéskabende træk, der går langt ud over 
grænserne for selve de tematiske motiver. 

Han signalerer ironi, giver form til en stor naturlig nysgerrighed, iblandet hans tendens til at eksperimentere,  
men som altid er underlagt kompositorisk kontrol, idet han søger en tydelig dialog mellem form, farve, balance og 
udtryksfuldhed i farvetonerne.  

Joan Lluís Montané 
kunstanmelder m.m. 
Barcelona 
Spanien 

Medlem af Den Internationale Sammenslutning af Kunstanmeldere    

Abjørn Lønvigs jubelkor 
af former og farver   
Den franske forfatter Alain Joannes fra Paris priser min kunst i høje vendinger i sin nye bog. 
 Bogen har titlen "Comment communiquer par des images" - sådan kommunikerer man via billeder,   
og den udkommer 10.marts 2005, hvor den præsenteres på den store franske bogmesse "Salon du Livre" i Paris. 
   
Her er, hvad Alain Joannes skriver:     

Det, som den danske maler Asbjørn Lønvigs kunst 
formidler fra det allerførste øjekast, er rendyrket eufori. En 
eufori, der er så intens, at øjet har svært ved at give slip.  
De mættede farvenuancer spiller selvfølgelig en stor rolle i 
denne glædens brillans. Den flamboyante farverigdom og 
den følelse af glæde, der kommer i forlængelse heraf, har 
mange årsager.  
Hvad angår overensstemmelsen mellem skabelsen af 
kunst og kravene til formidling, illustrerer Asbjørn Lønvigs 
værk en hypotese fra de neurokognitive videnskaber, ifølge 
hvilken de neuroner, der er ansvarlige for synsopfattelsen, 
først aktiveres i forhold til genkendelsen af former, dernæst 
i forhold til genkendelsen af farver, strukturer og 
bevægelser. I et værk som Soul hurting still

 

indfinder der 
sig en balance mellem sansepåvirkningerne fra former og 
fra farver. Glæden kommer af, at øjet og hjernen modtager 
rødt, gult, grønt og blåt, samtidig med at der sker 
genkendelse af firkanter, rektangler, cirkler, trekanter, lige 
linjer og brudte linjer og sågar bogstavet A. Øjet, der 
således fyldes af en overdådighed af sanseindtryk, 
fremmaner en mental tilstand, der genererer glæde.  
Hinsides urfølelsen bestræber sindet sig i iagttagelsens 
anden fase på at give maleriet en samlet mening. Her 
læner sindet sig op ad det repertoire af former, der allerede 
har indprentet sig. Glæden får et anstrøg af leg. Værket, 
der fungerer som en rebus, et kort over et ukendt 
territorium, et kodet sprog eller et mystisk diagram, spørger 
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iagttageren: Hvad er jeg?

  
De mange mulige svar er de mentale resonanser, der forlener kunstens formidling med en rigdom, der er alle andre 
formidlingsformer overlegen.  
Denne formidling er intersubjektiv. Den foranlediger mødet mellem kunstnerens subjektivitet og iagttagerens 
subjektivitet. Iagttageren kan frit referere til f.eks. tropeinspirerede sanseindtryk: associationerne fra en dominerende 
solgul farve, en blå der får ham til at tænke på himlen, en grøn der minder ham om frodig vegetation. Maleriet kan 
også få ham til at associere til sin private samling af primitiv kunst. Og der er intet, der forhindrer ham i at komme til 
at tænke på Kandinskys og Mondrians geometriske abstraktioner. En ting er sikker: Værket bliver lagret i 
langtidshukommelsen med alle dets sanse-, følelses-, legeimpuls- og kulturresonanser.  
Det er interessant at vide, at glædespåvirkningen fra Asbjørn Lønvigs værk er tæt forbundet med hans 
kunstneriske fremgangsmåde. Maleren (datalog på højt niveau og siden virksomhedsleder) har fundet ro i en 
billedskabelse, der begynder med digitale skitser på computeren og færdiggøres på et fysisk underlag - ramme og 
lærred - der designes og fremstilles helt fra bunden af maleren selv.  

Alain Joannes, forfatter 
Paris 
Frankrig    

I forbindelse med  
den Iternationale Udstilling af 
Nutidskunst i il Vittoriano i Rom   
skrev prof. Giancarlo Alu   

Kære Mester Lonvig (men efter at have læst din biografi og set din vidunderlige kunst, skulle dit navn vel snarere 
have været "Loving"), tak for din interesse for at deltage i denne Fest for Kultur og Kunst. , er du sikker på, du 
ikke er italiener?

 

..Jeg har ikke ord til at fortælle hvor meget jeg nød din præsentation af din kunst, som du sendte mig. Jeg kan 
sige dig, at det vil være en ære for os at vise dine arbejder

    

prof. Giancarlo Alu 
direktør for Mantena Museet i Rom 
direktør for Mondial Art and Culture Rome     

Om artikeler til WWAR Art News  
   
skrev Markus Kruse: "Wonderful". 
skrev Markus Kruse: "Hvilken blog. Fantastisk... det bliver spændende at se, hvordan folk reagerer.......  

Markus Kruse 
Columbus, Ohio 
Grundlægger og administrerende direktør for AbsoluteArts.com, det største internet galleri i verden 
B.A. i kunsthistorie fra Wittenberg Universitet,  
M.A. i kunstadministration og kunstuddannelse samt 
Ph.D. i kunstuddannelse fra Ohio Stats Universitet          

Om artikel til ADN Wolrd ArtNews   
om artiklen "Corporate valuez..zzzz...". 
...allerførst tak for indsendelse af endnu en fantastisk artikel...  

Seiji Ueoka 
editor ADN Network 
World ArtNews 
Tokyo 
Japan    

Om Farvede Nyheder - Colorful News  
Jeg elsker dit web design og din kunst, som jeg fandt gennem absolute arts!   
Er dette et nyt web magasin som absolute arts?   
Er det kun til promovering af dig alene?  Det er STORT!!!!  Hvis det udkommer løbende, hvordan abonerer man så?   

Jeg ønsker dig al mulig succes!!!   
Jeg ønsker dig alt godt i Julen! 
God fornøjelse med maleriet,  

Ellen Fisch 
Long Island 
New York  
BA in art from Brooklyn College  
MA in art from New York University    

Side 2 af 4Kritik - Sådan kommunikerer man via billeder

03-02-2006http://www.lonvig.dk/communicate-dk.htm

http://www.lonvig.dk/communicate-dk.htm


   

Se havd folk siger om min kunst rundt i verden.     

Venlig hilsen, 

  
    

Gallery Direct, Pennsylvania, USA   
Vi er meget lykkelige for, at du er begejstret for Galley Direct, og vi har besluttet  
at udvide din udstilling så du kan vise  
mere af din geniale kunst.  

Dave Yelen 
President and founder of Gallery Direct 
Forty Fort 
Pennsylvania 
USA    

Om eventyr 
Jeg kan kun finde et ord, der bedst beskriver disse bøger:  
Fantastisk. 
Og mange tak for de FREE downloads, dem sætter jeg meget stor pris på. 
  
Tak 
Cecelia Routsaw 
Grandmother of 15 
Greenville 
Michigan    

Artikel om Aros og Bill Viola til 
World Wide Art Resources Art News, USA og 
til ADN World ArtNews, Japan  

Hej Asbjørn Lønvig 
Tak for tilsendte 

 

herlig artikel

 

Tak for det.  

Bjarne Bækgaard 
Kommunikationschef 
Aros Aarhus Kunstmuseum 
Århus 
Danmark    

The World of Art Award  
tildelt 
Asbjørn Lønvig, Denmark      
"Absolut enestående, engageret, brilliant, ekselent. 
Jeg søgte din hjemmeside, jeg må sige JEG ER IMPONERET!!!" 
"...vi har tildelt dig en pris 

 

The World of Art Award, som tildeles kunstnere eller gallerier 
for "best practice" indenfor kunst og kultur... "  

Hilsen,  
Peter Russu  
Redaktør for World of Art magazine  
15 Manchester Court  
E16 3GZ LONDON   

Dommerkommitte 
Andrea Pagnez, art critic, editor of World of Art magazine, Venice, Biennial curator (Italien) 
Christopher Chamber, art critic, editor of World of Art magazine, New York (USA)  
Marta Dimitrescu, director of Artoteque.com, editorial director of World of Art magazine, London 
Åke Wallén, director of BGAB, art collector, Stockholm (Sverrig) 
Peter Russu, director of Art Addiction, editor and publisher of World of Art magazine, London 
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Asbjørn Lønvig 
Fejringhusvej 43 
8722 Hedensted 

Danmark 
Telefon: +45 7589 0477 
Mobil:  +45 2047 1179 
E-mail: lonvig@mail.dk

        

COPYRIGHT ASBJORN LONVIG 
see Asbjorn Lonvig's 

Copyright -

 

Business Concept -

 

Disclaimer
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Another site focuses on writings, news and lecturing 
www.lonvig.org
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