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DET at fordybe sig i maleriet og tage udfordringen op med farver,
olie og lærred er - for mig – fyldt med energi og glæde.
Jeg arbejder ekspressivt og ”søgende” i stærke farver og lader oftest
inspirationen udvikle sig undervejs i selve maleprocessen, indtil der
opstar nogle linjer, former, flader osv., som jeg sa fastholder.
Naturen og musikken spiller en vigtig rolle i min bevidsthed omkring
maleriet.
Jeg er uddannet folkeskolelærer med speciale i billedkunst.
Selv har jeg har været aktiv med maleriet igennem ca. 25 ar
og deltaget pa mange kunstkurser - bl.a. højskoler samt modtaget
undervisning hos forskellige kunstnere.
Siden 2007 har jeg været tilknyttet ”Malergruppen Von Theiss”.
Det er blevet til en del udstillinger gennem tiden, og ved den
traditionsrige paskeudstilling i Ebeltoft Kunstforening blev jeg ved
publikumsafstemning valgt til ”Årets Kunstner 2012.”

DET at lege og være et skabende menneske er – foruden at være
en stor glæde – ogsa med til at skabe dialog med andre mennesker.
Jeg er uddannet maskinarbejder og folkeskolelærer med undervisning
i bl. a. billedkunst og musik. Selv blev jeg optaget af lerets mange
muligheder og især den japanske brændingsmetode RAKU.
Gennem ca. 25 ar har jeg undervist voksne pa aftenskole i keramik.
Nu arbejder jeg mest med mindre skulpturelle former i materialerne
granit og bronze, som kombineres med rakubrændt ler, jern eller træ.
Alt fremstilles pa eget værksted, da jeg har bygget en ovn til smeltning
af bronzen. Det foregar udendørs, hvor jeg ogsa sliber sten.
Inspirationen far jeg gennem naturens former, myter, sagn, historier
og ”livet mellem mennesker” – hvilket afspejles i værkernes titler.
Det er blevet til en del udstillinger gennem arene og ved Ebeltoft
Kunstforenings traditionsrige paskeudstilling blev jeg ved
publikumsafstemning valg til ”Årets Kunstner 2014.”

Kunstforeningen arrangerer en forestilling i Ringe Bio onsdag d. 4. marts. Reserver allerede nu dagen.
Vi skal se filmen om de sidste 25 år af den engelske maler William Turners liv. Tidspunkt og pris følger senere.
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