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”At skabe noget fra bunden og bidrage med unik, smuk og energigivende kunst
er målet og drivkraften bag mit kreative arbejde. Det giver livet mening ︎❤ ”
Autodidakt kunstmaler siden 2010
Startskuddet på min kunstneriske rejse startede i 2010, da jeg var på et sommerkursus på
’Institut for Kunstterapi’. Her fik jeg fat i min malepassion, og siden har penslerne og jeg
været uadskillelige. Jeg maler både akrylmaleri, laver kunsthåndværk og tager naturfotos.
Maleri
Min inspirationskilde er primært naturen, dens liv, årstiderne og alt det, som
rører sig derude. Jeg maler naturalistiske landskaber med akryl, men laver
også forskellige mindre abstrakte tolkninger af naturen og universets liv og
røren på sig, som udtrykkes på både lærred og papir.
Naturfotos
På opfordring har jeg indvilget i at indramme mine bedste motiver taget af
de mange smukke trækroner og af årstiderne i skovområdet Tokkekøb
Hegn, som jeg bor tæt op af. Det er blevet til serierne ”De fire årstider” og
”Trætoppe”.
Kunsthåndværk
Jeg har skabt nogle unikke mønstre, som jeg har håndmalet på både
lærreder, træbordplader og -kunstklodser. Bordpladerne er lagt i fine pulverlakerede smedejernsstel. De er både unikke kunstværker og samtidig små
funktionelle møbler, som kan pryde hjemmet. Arbejdet foregår i samarbejde
med dygtige lokale håndværkere, som leverer høj kvalitet og laver den
finish, som jeg ikke selv har kunnet lave. Fx bordstellet af smedejern, pulverlakeringen og den flotte skinnende porcelæns højglanslak.
Udstillinger (2017/2018)
Lægehuset Slangerup
Plejecenter Skovhuset, Hillerød
ALECTIA A/S, Virum
Bog & Ide, Allerød
Syposen, Allerød
Lægehuset Slangerup
Kvinder & Kunst 2017, Hillerød
Widex A/S, Lynge
Privathospitalet Danmark, Gentofte
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Kvinder & Kunst 2018, Hillerød
Ninas naturcafé, Kirkelte, Allerød
Danstruplund, Fredensborg
Udstillinger 2019 (indtil videre):
VAT83, Søborg
Lejerbo, Valby
Rambøll A/S, Odense
Galleri AJ, Holte
Niras A/S, Allerød
Malerkurser og -undervisning
Jeg har deltaget i kortere og længerevarende workshops, malerkurser og undervisning:
1. Institut for kunstterapi (Sommerkursus 2010)
2. Benny Andersen (Malerkursus, 28.2,7.3.,14.3. 2011)
3. Ditte Forchhammer (Privatundervisning efterår 2011)
4. Robert McLean (Malerkursus, 16.-17. juni 2012)
5. Anne Lorenzen (Workshop “Go’ nok på bunden’ om Golden produkter, 2. okt. 2012)
6. Tenna Winther (Akrylmaling, weekendkursus, 6.-7. oktober 2012)
7. Mille Maj Egbo (Popart workshop 12.-13. januar 2013)
8. Holbæk Kunsthøjskole (Sommerkursus v/ Thomas Friisholm “Abstrakt maleri”, 15.-22. juni 2013)
9. Anette Martinussen (Billedmageri, nye teknikker i akrylmaling I, 2.-3. november 2013)
10. Anette Martinussen (Akryl, kreative teknikker I, 1.-2. marts 2014)
11. Åse Højer (7-dages workshop m. maleri og tegning, Andalusien, Sydspanien, 22.-28. juni 2014)
12. Hanne Bang (Inspiration, flow og nye ideer, 19.-20. oktober 2014)
13. Anette Martinussen (Akryl, kreative teknikker II, 2.-3. november 2014)
14. Kirsten Fagerli (Komposition, balance, linjer, flader, kontraster, 24.-25. januar 2015)
15. Anne Lorenzen (Heldagsworkshop “Kalkering med akvarel og collage”, 16. januar 2016)
16. Anne Lorenzen (Malerkursus, overflader og kontraster ”Det nye sort”, 20.-21. februar 2016)
17. Peter Siggaard Andersen (Kinesisk tusch og vandfarvemaling, 25. febr. 2017)
18. Charlotte Hoff (Malerkursus ”Sådan får man farver til at gløde”, 29.-30. april 2017)
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