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Født i Gentofte, 1970

Nysgerrigheden og kreativiteten har altid været en stor del af mit liv
og fyldt meget i mig både som barn og voksen.
I mit kreative virke inspireres jeg af naturens frydefylde liv
og af årstidens farver, roen og skønheden derude.

Malerier og kunsthåndværk
Jeg maler både abstrakte landskaber med akryl, men senest er jeg også begyndt at
lave forskellige mindre abstrakte tolkninger af naturen og universets liv og røren på
sig, som udtrykkes gennem forskellige mønstre på både lærred, papir og træflader.
Min kunstneriske løbebane
Startede i 2010, hvor jeg siden da har jeg dygtiggjort mig udi malerkunsten og har
deltaget i både kortere og længerevarende undervisning og forskellige workshops og
malerkurser:
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. C harlotte Hoff (Malerkursus ”Sådan får man farver til at gløde”, 29.-30. april 2017)
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Yderligere baggrund
Sideløbende med mit kunstneriske virke har jeg alle årerne haft en karriere i
erhvervslivet, som tog en drejning i starten af 2017, hvor sekretærjobbet i en
ingeniørvirksomhed blev nedlagt grundet fusion med en anden virksomhed.
Herefter besluttede jeg mig for at arbejde med mere målrettet med min kunst og har
siden helliget mig mine mange kreative idéer, hvilket har givet mig rig mulighed for at
eksperimentere med mange spændende teknikker. Det har ført mig hen mod min helt
egen unikke kunstneriske stil og åbnet en hel masse nye spændende veje for mig.

Udstillinger

Lægehuset Slangerup
Plejecenter Skovhuset, Hillerød
ALECTIA A/S, Virum
Bog & Ide, Allerød
Syposen, Allerød
Lægehuset Slangerup
Kvinder & Kunst, Hillerød
Widex A/S, Lynge
Privathospitalet Danmark, Gentofte
Ninas naturcafé, Kirkelte, Allerød
Danstruplund, Fredensborg
VAT83, Søborg
Lejerbo, Valby
Rambøll A/S, Odense
Galleri AJ, Holte
Niras A/S, Allerød
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