
Hanne Isabella Pedersen
www.hanneisabella.dk
Kontakt og mobilepay 2575 4444

 

Anne Bjørkmann
www.abmosaik.dk
Kontakt 2166 5404

Anne arbejder også med mosaik og
som kunstner er hun fascineret af,
hvordan man kan genanvende de
gamle porcelænsskår og forvandle
dem om til ny fin genbrugskunst, og
ikke mindst hvordan der i hver enkelt
smykke kan gemme sig historier om
middage, om forfædre, om
foretrukne kopper, begivenheder
mm. Smykkerne er lavet af kongeligt
porcelæn, som er gået i stykker 

Tina Strømann
www.ts-creations.simplesite.com
Kontakt og mobilepay på 4073 7930

Tina Strømann fotograferer forladte
steder i Europa (Urban Exploration)
og natur motiver fra Dyrehaven. Har
udstillet de seneste 10 år.

Hendes foretrukne motiver er
kontrasten mellem det forgængelige,
og det som består. Naturen er stærk,
og når menneskeskabte
konstruktioner forlades, overlades
de til naturen. Når ting går i forfald,
kan man på en intens måde forholde
sig til tiden, livet og døden. Naturen
skabes i en kontinuerligt livgivende
proces, som fortsætter længe efter
mennesket og vores ting er væk.

Randi Jeppesen
Kontakt og mobilepay 4041 8837

Randi er autodidakt billedkunstner og
har malet i 11 år. Som kontrast til
den travle hverdag begyndte hun at
male og lod tiden gå i stå. 
Hendes malerier  er umiddelbart
abstrakte og fortæller ofte en
historie. De er inspireret af egne
indtryk, oplevelser og udtrykker ofte
en stemning.
Maleriet bygges op af mange lag 
akrylmaling, som giver det færdige
resultat dybde og udtryk. Det er
ofte farverne, der bestemmer
hvordan 

Alle fem kunstnere er fra kunstforeningen Åbne Døre i Lyngby-Taarbæk - ltkunst.dk

Marianne Palner
Kontakt og mobilepay 2527 6989

Kunstudstilling
billedet kommer til at se ud, og især
arbejdet med de stærke farver
inspirerer hende og optager hende
meget.

Historien bag Hannes smykkker
udspringer af ønsket om at kunne
videregive skønhed og glæde. At
kunne se andre menneskers indre
glød komme frem, og blomstre
sammen med det hun har skabt.
At anvende sten og perler, der er
udvundet, skabt fra jorden og fra dyr,
får alt til at hænge sammen i hendes
univers.
Hanne er autodidakt og arbejder
udfra egne oplevelser med farver og
form på perlerne.Hun arbejder
målrettet til hun mærker, at nu er alt
helt i harmoni.

Marianne Palner er autodidakt
keramiker, men har lært
grundprincipperne af keramiker
Bente Lempke. Hun har arbejdet
med keramik siden start firserne.
Mange kalder hendes værker
finurlige, da de ofte bringer et smil
frem på læben. Marianne kan godt
lide at lave ting man bliver glad ved
at se på, blandt andet som servering
eller blomsteropsatser. 

http://www.ts-creations.simpleste.com/

