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Sonja Kristensen

Jeg har altid tegnet og malet on and off gennem hele mit liv. I dag
er jeg mest on og glemmer tiden, når jeg står og maler.
Akryl er mit foretrukne materiale og de varme farver er mine foretrukne. Det viser sig blandt andet i mine malerier af kvinder med
rødt hår, eller de smukke røde valmuer, som jeg holder af.
Der er ikke en fortælling i mine billeder, men motivet kommer mens
jeg maler. Det kan opstå, hvis jeg har malet noget over, som jeg
ikke er tilfreds med og pludselig skimter noget nyt, jeg kan arbejde
videre ud fra.
Jeg drømmer om at lægge motiverne lidt på hylden og prøve kræfter med det abstrakte, hvad jeg må erkende er noget af det sværeste.
Ind imellem har jeg været på malerkurser og jeg er åben over for
inspirationer og teknikker også fra andre udøvende kunstnere.
Mine resultater viser sig dog bedst, når jeg står alene med det derhjemme, hvor ingen kikker mig over skulderen.
Jeg håber mine malerier inspirerer og rører noget i dig som beskuer.

Kristen Østerby

Jeg laver skulpturer i moseeg. Det kan være træets umiddelbare form,
der inspirerer mig, men tit laver jeg først en skitse, som jeg arbejder ud
fra.
Jeg arbejder med træets form, struktur og farve. Jeg saver, hugger og
sliber indtil skulpturen er vokset frem.
Jeg kombinerer ofte med sten, rav og metal eller en anden træsort. Jeg
kan også finde på at lægge bladguld på en del af skulpturen.
Jeg har arbejdet med at lave skulpturer i snart 20 år. Jeg laver skulpturer
i alle størrelser og prislag.
Jeg har udstillet og solgt til mange kunstforeninger og gallerier. På min
hjemmeside www.moseegskulptur.dk kan du se mere om mig og mine
skulpturer.

