Cafe’ Havehuset
Maleriudstilling
1. Harehøj – Tisvilde Hegn. Nordsjælland.
2. Enehøje – Nakskov Fjord. Lolland.

2015
”Landskabsmalerier”

3. Tibirke Bakker. Nordsjælland.
4. Sort sol over Tøndermarsken. Sønderjylland.
5. Bavnebjerg Klint, Røsnæs. Vestsjælland.
6. Sommerstemning på Thurø. Sydfynske øhav.
7. Birkelunden.
8. Tryggelev Nor, Langeland. Sydfynske øhav.
9. Asnæs v. Kalundborg Fjord. Vestsjælland.
10. Højderyggen v. Røsnæsgård.Vestsjælland.
11. Thurø Rev, Thurø. Sydfynske Øhav.
12. Svanninge Nørremark. Sydfyn.
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Jeg er født og opvokset i Svendborg, omgivet af den
skønne natur, som jeg holder så meget af.
Jeg er autodidakt og min maleteknik har gennemgået
en udviklingsproces gennem mange år;
Da jeg for 20 år siden flyttede til Kalundborg, efter at
have boet forskellige steder i Danmark, blev jeg i
fritiden gennem en årrække kulissemaler ved
Kalundborg Amatørteater, som bl.a. afholder det
årlige friluftsspil, med krav om en stor scenografi.
Her udviklede jeg min teknik fra at bruge små pensler
på et lærred til at arbejde med hele kroppen og male
med store pensler, koste eller hænderne alene på de
kvadratmeter store flader.
Gennem årene har jeg haft den glæde at kunne
udstille flere steder på Vestsjælland, i København, i
Sønderjylland, på Fyn og nu også her i Nordsjælland.
Mine foretrukne motiver er landskaber, da jeg ikke
kan undgå at blive inspireret når jeg går i naturen. De
forskellige årstider, hvor det skiftende lys og de
forskellige vejrforhold ændrer farverne i
landskaberne på få øjeblikke.
Det er netop formålet med min udstilling; - at
videregive natur, farver og livet i mine malerier.
Jeg elsker Danmark, og vi har et dejligt land med en
pragtfuld natur, som vi skal værne om, da den er en
del af livet.

Med udstillingen ” Mit eget lille land ” forsøger jeg
at give et indtryk af den danske naturs mange
ansigter, som vi er så heldige at være omgivet af.
I håbet om, at I vil have fornøjelse af at se på mine
malerier, medens I hygger jer her i disse skønne
omgivelser, og nyder et godt traktement, som
stedet er kendt for, vil jeg sige tak til
Cafe’ Havehuset, som har givet mig mulighed for
at udstille her. / SD

