
Fra 26. september til 21. november 2022 udstiller

Peter Birk og Lisbeth Holst Gundersen
Fernisering mandag 26. september 2022

kl. 17 til 18

Lisbeth Holst Gundersen:
Lisbeth Holst Gundersen arbejder både med billedkunst og 
bronzeskulpturer der bliver lavet med Cire Perdue methoden, 
der betyder tabt voks, hvor selve formen smuldrer væk, så 
der fi ndes kun en fi gur af hver, altså unika. Hun har hele sit 
liv beskæftiget sig med den kreative side og undervist i 19 
år i mange forskellige gamle håndværksfag og det er her 
hendes form og farvemæsige udtryk kommer fra og som er 
fællesnævneren i hendes maleri og formsans til fi gurerne.

En del af bronzeskulpturer tager udtryk i græsk mytologi (si-
syfos) og rundt om selve livet. “Ofte er det stenen jeg fi nder 
der bestemmer hvad den skal udtrykke og hvor jeg modellerer 
fi gurerne så den passer lige til denne sten”. 

Hun laver også fi ne balletdansere, kærlighed, heste, familie og 
fi gurer på bestilling. Uanset om det er billeder eller bronzefi - 
gurerne så betyder det meget at de skaber glæde og positivi-
tet i de hjem de kommer ud i.

www.madameholst.dk/instagram: madameholst 

Peter Birk:
Som fotograf er han helt selvlært. Peter Birks udstil- 
lingsbilleder er sammensat af fl ere fotografi er i mere 
eller mindre gennemsigtige lag. På den måde lægger 
han sig op af digtekunsten, der også udtrykker sig med 
forskellige virkeligheds- og symbollag. Hvis han selv 
skal defi nere sin stil er den præget af ”Magisk real-
isme”, en genre der ligeledes er hentet fra litteraturens 
verden.

I billederne kan indgå fotos fra rejser, teater, natur, 
landskaber og spejlinger i vand. Men de indeholder 
allesammen elementer fra andre fotografi er, der bry-
der naturalismen og kaster nyt og uventet lys over 
billederne. Der er små og store forvanskninger, mennesker, 
der pludselig blander sig i scenerierne. Verden er ikke kun det 
vi ser, men også det vores forestillinger, erfaringer og fantasi 
lægger til.

www.facebook.com/peter.birk.315


