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ulturloftet indbyder

lørdag 13. oktober kl. 11
til årets næstsidste
fernisering i de rustikke
lokaler på Store Heddinge
Biblioteks førstesal.

Her vil man de kommende
fire uger kunne se værker
at Anne Louise Blicher, der
bor og arbejder i
København. Hun er
uddannet i klassisk maleri
og tegning fra Florence
Academy of Art i Firenze

og Göteborg (2008-11) og er desuden post graduate fra Kungliga
Konsthögskolan i Stockholm i grafik (2014-15).

Hendes speciale er, hvad hun selv kalder det nutidige landskabsmaleri,
der modsat romantikkens klassiske syn på naturen som noget,

vi står og betragter, inddrager omgivelserne i jagten på det jordbundne
sublime.

24. OKTOBER 2018

Anne Louise Blichers gengivelse af naturen kan
ses på Kulturloftet fra på lørdag 13. oktober.

https://track.adform.net/C/?bn=25414528;crtbwp=-WZGZ-fE8yA1;crtbdata=-rS-Fg9nog4WxrQn33q3_1YRYo12ARmhUADAwah9QyTE-YIuVhrTfzcY0Tnw9QxCCmh0qCT8rOquswrd8wl6cOVs7dfc3534IQqCed6fZK4FU_W1D5-a5G6mqGqq1YrjbkDML86S4dpXum53atmAe46hT03Vvgdi7Xre3OPegkFiAoV7Zr9Co3Q7B_bcpd1-Ge7e2gIBPEEYK6asJC5MUbX8hKjerBajjq-1kNOmaXEwLwu88kiyYxEoY23n8XsnULqPz8YnwPvIIhi87txBm31xMDj7PsnBxdYnh8xkupXJ0sLULj3-ddgiMYjBpsVtGR4doP-nHbBKEv73AHzUweDMPkqfGYm2ZluTUFRTbDWtDTz0d4UcOhg-CPyNm78uAo0cefxjSU_BgCAkQNob5NmIXPdYib6MNAjeYHExy5FB4SKZKGrNxw2;ccsid=49874;adfibeg=0;cdata=nl-4vMlxgQGeLcB6SnEpp61spnzA6WdHGVjMvASD-AP5PgoIUzZABK2uW3-eoCBbfO2jRS4GZKuMkl1t6lKVt5uUbKAhxGbvf_tDDAielMrgoCH2tnN2IIWZPaEKT9X3wQb8m731fOZmMmmgQCdp6Y9ORqr-wCstR8zSPL1kIa2zIHDXmi4xKOBb6UxQRTA5EwiZa0XZZL9ieWKt5Gj8RdjsFB3ItuiCQH_atE3kW3fkoNf7nc5w45qmBFWnzYRvxaWElJaaAxWyMtssYrwWO2EO4ABqd9PS_5DaRdytabq_8RPLunmVsLx-n1Y_nkpBZpZpH3dq3YlbsqFfoi3To8HzWJ8iG5IJK3ZXxGkijJrDeIjrSAcYFw2;;fc=1;CREFURL=https%3a%2f%2fsn.dk%2fStevns%2fNaar-kunst-leder-tanken-videre%2fartikel%2f781189
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Anne Louise Blicher arbejder i forlængelse af de klassiske genrer, men
det vigtigste er for hende er det, som billedet leder én til at

se - ikke, hvad det faktisk viser. Således er hendes billede af naturen i
dag også en illustration af klimaforandringerne, der kan ses som »det
ultimative udtryk for menneskeskabt design«.

Hun har mange teknikker på spil, men for hende handler det ikke om
teknikken i sig selv, men nærmere det udtryk, som de forskellige
teknikker kan bidrage med:

- Jeg tænker det ikke så meget som forskellige teknikker, men nærmere
som en arbejdsproces. Teknikkerne giver forskellige udtryk. Jeg tænker
ikke teknik - jeg tænker på resultatet.

Foruden de grafiske værker vil udstillingen vise oliemalerier.
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