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Disrupted Balance

Tiden – sat i stå. Et øjebliks bevægelse der 
er stivnet og frosset fast i forstenede for-
skydninger. Overgivet til naturens ned-
brydning og forunderlige forvandling i et 
æstetisk forfald.
Naturen fascinerer mig – dens farver, møn- 
stre, overflader, former, bevægelser, for-
vandlinger, gentagelser.
Inspireret af konstellationen mellem det 
menneskeskabte og naturens vilde kræfter 
har jeg med formmæssigt afsæt i et indu-
strielt objekt og gentagelsens geometri 
skabt nogle værker, der kan lede tankerne 
hen mod ærkæologiske fund. 
Flere forskellige brændingsteknikker og 
glasurer skaber forvitrede og begroede 
overflader, der refererer til øjebliksbilleder 
af både geologiske og historiske processer.
Mit keramiske virke er drevet af en eksperi-
menterende nysgerrighed i dialog med tek-
nik og materialer og en trang til at fortælle 
en historie om skønhed og forfald, som en 
kommentar på  vores samtid. 

Lene Birgitte Knudsen

Imaginære landskaber

En horisontal streg på et stykke papir eller 
pap og antydningen af et landskab tegner 
sig.
En horisont – også kaldet kiming – er den 
linje, som i ens synsfelt skiller himlen fra 
jord- eller havoverfladen. Jeg kredser ofte 
om den diffuse, slørede overgang mellem 
himmel og jord, og udtrykket kommer  
typisk til at ligge på grænsen mellem det 
genkendelige og det abstrakte.
Derfor er den overordnede titel på mine 
værker »Imaginære landskaber«, som kan 
dække over mange ting og også er tænkt 
som en ironisk distance.
De forholdsvis små malerier er fremstillet 
på bagpap fra tidligere indramninger, som 
jeg synes har et smukt udtryk. Her er jord-
farver, gullige og brunlige nuancer en fin 
baggrund for videre bearbejdelse. 
Mine billeder er således en slags bagside- 
notater med tegn og underlige gerninger. 
Som remedier er brugt blyant, kul, pastel, 
pigment, tusch, olie, sandpapir og radernål.

Ole Holm Larsen
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Invitation til fernisering på udstillingen: 

 

Lørdag, d. 5. november 2022 kl. 14 – 16 
Kunsthuset - Det gamle Havnekontor  

 

 

                                        Velkomst og fællessang. 

 

Kunstnerne vil være til stede 

og vil berette om deres tanker ud i kunsten 

 
Foreningen er vært ved en forfriskning. 

 

Udstillingen kan ses lørdage – søndage kl. 13 - 16  

samt onsdage kl. 16 - 18 

i perioden 05. november – 10. december 2022. 

 
Fri entré. 

Alle er meget velkomne. 
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