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Efterårsvejr er lig med indetid og arbejdshygge i galleriet. Nye malerier tager form.
Kig gerne ind, hvis i kommer forbi, og se hvad der står på staffeliet.
Lige nu
I weekenden 2-3 nov. udstiller jeg på livstilsmessen i Gigantium i Aalborg. Der regnes
med 40.000 besøgende, jeg har stadig enkelte VIP billetter, hvis der er nogen der vil
med.
Som noget helt nyt indleverer jeg den 1. nov. 4 malerier til den censurerede ”Bjerringbro
Udstillingen”
Åbne døre i galleriet
”Kunstruten i Vorup” er lige om hjørnet. Den 17. november er vi 10 kunstnere alle
bosiddende i Vorup, der åbner dørene til vores værksteder. I år udstiller Ellen Larsen sine
fine portrætter her hos mig, så vi er to her på Kildevej 19.
Der er noget godt at se på og lidt godt til ganen, vi glæder os til at se Jer.
Hamborg
For nylig er jeg blevet kontaktet af Galleri Marziart i Hamborg og har fået en aftale om at
udstille i det internationale galleri hele marts måned 2014. Der er fernisering d. 7. Marts
kl. 19 og alle interesserede er velkommne. Læs mere om Galleri Marziart.
Til denne opgave arbejder jeg med 5 nye malerier med mine velkendte strøg af
bybilledet.
Landskaber
Inspiration skal der til. Hvad er det der inspirerer ? Det er uforudsigeligt hvad der rører
hjertet, men klart at landskabsmalerier lige nu har min store opmærksomhed. Sidst så jeg
Erik Peitersens landskaber fra Thy på Kirsten Kjær museet i Frøstrup, og måtte straks
hjem til penslerne.
Landskabsmaleri "Skovsøen"

Landskabsmaleri "Forår"

Kursustid
Hver torsdag maler jeg sammen med 5 andre hos Ralf Mabillion, og noget nyt for mig er
at prøve landskabsmaleriet af. jeg kigger Oluf Høst over skulderen og må sande, at han
var en mester udi landskabsmaleriet, det er rigtig svært og rigtig spændende...
Hos Christina Kjelsmark på Sønderbygård deltager jeg i temadage om lyset, farven og
kompositionen.
Det at være i andre omgivelser giver ny inspiration og penslerne drejer på en ny måde. At
stå i et andet atelier, prøve nye skitser af og have sparring med andre kursister er et godt
udgangspunkt for udvikling.
Når skiltet er sat ud ved Århusvej 86 arbejdes der i atelier - kig gerne ind.

