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Kunstudstilling hos Brdr. Friis Møbler i Brønshøj
Charlotte Tønder er autodidakt kunstner - 20 års erfaring. Har løbende deltaget i kurser både i
København og i San Francisco:
UDSALG
HER & NU
MØBELOVERSIGT
MØBELPRODUCENTER
INSPIRATION
RENOVERING AF MØBLER
OM BRDR. FRIIS MØBLER
KONTAKT & ÅBNINGSTID
TILMELD NYHEDSBREV

Jeg har opdaget mit talent for at fremstille en bred vifte af motiver. Som en dyb intuitiv kunstner er jeg
altid påvirket af min følelsesmæssige tilstand. Jeg har en udpræget fascination af den abstrakts kunst.
Det er typisk for min arbejdsproces, at jeg har en grundidé – et ”grundmotiv”- som jeg arbejder ud fra.
Dernæst visker jeg ”grundmotivet” ud. Det udviskede motiv sætter et tilfældigt præg, som jeg finder
spændende, og som jeg arbejder videre med. Eller jeg fortsætter samme proces, til jeg finder ro i det
endelige motiv, som jeg derefter gør færdigt. Således består mine billeder af lag på lag. De sidste år har
jeg malet abstrakte ansigter og masker. Det komplekse menneske sind har været meget fascinerende
for mig. Jeg er dybt tiltrukket af modsætningerne i vores sind og forsøge at fange dette i en abstrakt
form. Humor spiller en stor rolle i mit liv og det afspejler mine malerier.
Jeg udfordres af alternative metoder og redskaber i formningsprocessen, så ofte bruges alt inden for
rækkevidde: Klude, kul, lak, hænder, svampe, spartel, pensler, tøjstykker, sokker m.m. Eller hvad jeg nu
falder over, som pirrer min nysgerrighed!
Charlotte Tønder
Køb og udstilling i 2012/13, Wexsø, Told og Skat, Banestyrelsen, Ingeniøren, Gentofte Rådhus,
Albertslund Kommune, Bo-Vest, IAK, DONG, Privat Hospitalet Danmark, Teknisk Universitet, Lærerstandens Brandforsikring, NCC, Dupont
(Dansisco) – IHI – Bupa, ESS-FOOD, APPension, Dansk Metal, Maersk, Galleri B i Bredgade, Købstændernes forsikring, Danica Pension, Brødrene
Friis Møbler, Hvidovre Kommune

VAREANTAL: 0

Se et udvalg af billederne hos Brdr. Friis Møbler i Brønshøj, Mellemvangen 30.
TOTALPRIS: 0,00
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