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En smule biografi:
Jeg blev uddannet som billedkunstlærer på Aarhus Universitet, og
knyttede mig til Grafisk Skole i Aarhus. Blev ansat på Svendborg
Gymnasium og da Svendborg Kunstskole åbnede sine døre i midten af
1980’erne meldte jeg mig der for at lære mere. Men jeg drømte ikke om
at blive kunstner. Tre årtier gik med undervisning. Det var billedkunstlokalet med dets strøm af elever, der udgjorde væksthuset for min
interesse.
Naturligvis så jeg på billeder på udstillinger og jeg var vel også
"arveligt belastet". Min mor var billedhugger, tegner og maler.
Jeg samlede praktiske erfaringer med at arbejde i landbruget, og det
blev af betydning for mit møde med eleverne i billedkunsttimerne på
gymnasiet. De skulle arbejde praktisk med deres hænder og ikke kun
tale om billeder. Det blev lykkelige år med gang i tegning, maleri,
keramik, skulptur, fotografi, computerbilleder og scenografi.
Efter ”arbejdslivet” malede jeg sammen med tidligere kolleger.
Det blev en meget frugtbar tid for os. Vi kaldte os ”mandagsmalerne”.
Mine ting er kun udstillet nogle få gange - på en café, i et idrætscenters
vestibule, på et hospitals dialysecenter imellem sengepladserne. Et halvt
hundrede malerier og tegninger er givet væk til mennesker i Danmark,
Israel, England, USA og Australien.
På et tidspunkt kom en lodret form ind i maleriet. Søjlerne får en
betydning for mine tanker. De bliver en slags stiger, der siger: ”Stræb op
mod himmelen for at møde dine idealer - eller stig længere ned og udsæt dig for den hårde virkelighed. Der er ingen engle, der kan gøre det
for dig”. Men det sjove er, at søjlerne er et gennemgående fænomen,
som undertiden er blevet et hvilepunkt, hvor jeg kunne slappe af og lade
penslerne gøre "hvad de ville". Helt befriet.

” Møde på ulige fod”, oliemaleri på lærred 70x60 cm

Skjult Ansigt , oliemaleri på lærred 70x60 cm, 2017

”Land- hav - gus” maleri på lærred 70x60 cm (2021)
Billede på forsiden: Stilhedens Bjerg , oliemaleri på lærred 70x60 cm (2021)

