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HORSENS - Horsens
far pa lørdag sit fjerde
galleri, Galleri Petters-
son.

Galleriet indrettes i en
gammel villa på
Teglgårdsvej 4, som 43-årige Flem-
ming B. Pettersson over-
tog for mindre end en ma-
ned siden.

Han realiserer med det
nye udstillingssted en
gammel drøm.

Interessen for kunst er
af ældre dato. Til den kom
i 1994 idéen om at åbne et
galleri, og siden har Flem-
ming Pettersson kigget ef-
ter det rigtige sted.

Det fandt han med villa-
en på Teglgårdsvej, der
rummer tre store lyse stu-
er i stue-etagen plus en
meget smuk hall. Her skal
galleriet have plads, mens
han selv bor på

førstesa-len.
Flemming Petterssons

baggrund har umiddelbart
ikke meget med kunst at
Ore.

Han startede sit arbejds-
liv i
entreprenør-bran-chen. Derefter
beskæftigede han sig nogle få år med
ejendomshandel, indtil
han i 1980 blev forsik-
ringsmand hos Topdan-
mark i Horsens, hvor han i
dag er salgsleder. Siden
1979 har han boet i Hor-
sens.

Jobbet som salgsleder
bestrider Flemming Pet-
tersson stadig, så galleriet
bliver i første omgang på
fritidsbasis. Det betyder,
at der er åbent på Tegl-
gårdsvej lørdage, søndage

og helligdage kl. 13.00-
16.00.

- Det er alligevel de far-
reste, der kigger på kunst
på hverdagene, siger han.

På lørdag Abner den
før-ste udstilling, som samti-
dig prsenterer de fern
kunstnere, Galleri Pet-
tersson i første omgang
satser på: Ulrich Kvist fra
Falling, Jens Bilgrav fra
Ålstrup, Birgitta
Fadders-bøll fra Hundslund, Hanne
Thorup fra Arhus og Lis
Kohl fra Ebeltoft.

Kunst og musik
Den blandede udstilling

skal senere følges af sepa-
rat-udstillinger, ligesom
Flemming Pettersson

hå-ber at få aftaler med flere
kunstnere. Skulpturer må
også gerne komme med; de
kan udstilles bade

inden-dørs og i villaens have.
Men kunsten bliver ikke

det eneste. Den nybagte

galleri-ejer håber på, at
huset på Teglegårdsvej også
kan danne ramme om min-
dre musik-arrangementer.

Flemming Pettersson er
overbevist om, at bans ud-
stillingssted vil falde na-
turligt ind i den flok, der i
forvejen udgøres af Galerie
Nouvelle, Horsens Kunst-
galleri og Franz Pedersens
Kunsthandel.

- Jeg viser en anden type
kunstnere end de tre an-
dre, og samtidig er der i
den gamle villa et andet
miljø, siger Flemming Pet-
tersson.

Lige i øjeblikket knokler
han los med at gore loka-
lerne klar til på lørdag,
hvor der er fernisering og
reception kl. 13.00 til
17.00. Kunstnerne er til
stede, og alle er velkomne.

Desuden er dørene til
Galleri Pettersson Alone
søndag og mandag (første
og anden påskedag) også
kl. 13.00-17.00.
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