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Ulla Sonne:

Som keramiker har jeg gennem mit liv arbejdet med højt-
brændt lertøj og stræbt efter at skabe gennemarbejdede og 
teknisk perfekte genstande, brændt i en elektrisk ovn. 

Men samtidig er jeg også stærkt optaget af havet og havets 
biologi. I mange år har jeg samlet skaller på stranden og i de 
senere år også snorklet og dykket for at studeret faunaen. 

Og naturen er jo netop spændende fordi den er naturlig og 
ikke er perfekt. Skaller og organismer er præget af kampen for 
overlevelse og har sår og revner eller er dækket af afl ejrede 
sedimenter. 

Jeg er derfor kommet til at dele mig i to; på udstillingen her ser du den side af mig 
som arbejder med porcelæn der bliver brændt i brændefyrede ovne, hvor soda, aske, 
røg og fl ammer har dramatiseret overfl aden. 

Og jeg har hjulpet det på vej ved at skabe buler og ridser, hvor ting kan afl ejres og 
det perfekte gøres uperfekt og levende. De genstande jeg 
skaber, er alle opstået ved at fabulere over ko-
raller, skaller og væsener som jeg har mødt på 
strande eller under havets overfl ade. 

www.ullasonne.dk

Marie Fredborg:

Jeg bor i parcelhus i Randers med min familie, 
men er vokset op i Nordvestjyllands vesten-
vindsprægede, horisontale landskab.
Derfor cirkler mange af mine malerier om na-
turens kræfter og det forunderlige ved Østjyl-
lands frodige natur i mødet med de altid til-
stedeværende tegn på menneskelig civilisation.

Jeg maler naturalistiske, dekorative oliemalerier med en kant 
af noget eftertænksomt. Naturens former stiliseres, så de får 
noget bølgende, meditativt og sjælfuldt over sig. 

I mit lille atelier i parcelhusets udestue maler jeg både mine 
egne “påfund” og andres bestillinger og kommer på den måde langt omkring i motiv-
valg. Jeg tager for det meste udgangspunkt i fotografi er, som jeg selv (eller bestillere) 
har taget og arbejder mig derefter langsomt og metodisk frem til min opfattelse af 
virkeligheden.

https://mariefredborg.wordpress.com


