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Ferniseringsbrev 



Malerier og vægskulpturer 

At male er for mig en anden ma de at fortælle om livet pa . Mange af 

mine billeder er olie pa  sand. Derfor er strukturen ret levende. Ang. 

farvevalg arbejder jeg ba de med stærke farver jordfarver og næsten 

pastel"  

www.kunst-lotte-horne.dk 

Finn Storgaard 

”Det begyndte med at min bedste halvdel Lotte Horne havde købt 

nogle skiferplader, og en dukke til senere brug. Disse materialer la  i 

lang tid, indtil jeg en dag for otte a r 

siden begyndte at arbejde med 

dem, og finde ting, forme ting der 

kunne bruges til at fortælle en 

historie. - Sa dan opstod mine 

vægskulpturer. 

Den ma de at fortælle historier pa  

fascinerer mig, røre ved myterne 

og fordybe mig pa  samme ma de 

som na r jeg sta r pa  en scene. 
 

Lotte Horne   

”Som skuespiller er man en 

historiefortæller. Det samme 

opsta r na r jeg maler. Jeg maler 

fantasihistorier, hvor det 

myldrer med mennesker  og dyr 

med menneskekroppe. 

 

  

 Erna Møller  

Glaskunst 

Erna Møllers vision er at 

lave sa  smukke og skøre 

ting, at folk ikke kan 

undvære dem og finder 

pengepungen frem selvom 

krisen kradser. At folk bliver 

glade for  hendes ting, sa  de 

kommer igen og igen og 

tvinger hende  til at yde det 

ypperste. 

 

Pa  det seneste er Erna 

Møller  begyndt at 

kombinere glas, sten 

og keramik i 

skultpurer. glasset.  

www.ribeglas.dk 


