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Findes der noget smukkere end grantræer? Ikke ifølge Inge Lise Westman. 

Clausens Kunsthandel åbner året og markerer vinteren med en udstilling, som viser Inge Lise 
Westmans store arbejde med – og store kærlighed til – naturen som den tager sig ud med enorme 
kræfter og skarpe kontraster i skoven, i krattet, på søen og på havet.

Motiverne kender vi. Umiddelbart. Vintermørke trærækker tynget af sne, lysende krusninger på det 
kolde vands overflade, de knastørre blade på en vissen blomst ved bredden. Alle facetter er med 
og spiller sammen – knitrende små detaljer, brede flader, grove og fine linjer, lys og mørke.

Men de historier, som motiverne bærer i sig, kender vi ikke – endnu. De er værkernes helt egne, 
og dem må vi søge efter i den dybde og vidde, der som altid er i Inge Lise Westmans arbejde. Her 
er et grantræ så meget mere end bare et grantræ.

De aktuelle værker varierer både i format og teknik. Hvor hovedvægten i tidligere udstillinger har 
ligget på grafik, er det denne gang maleriet, der dominerer. Westman lader træerne og vandet 
brede sig over undertiden hele vægge med fyldige malerier, sat sammen med mindre raderinger 
og stentryk og krydret med enkelte skulpturer i gips.

Inge Lise Westman (1945) er uddannet på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 1967-72 hos Søren 
Hjorth Nielsen på Malerskolen og Palle Nielsen på Grafisk Skole. Hun har blandt andet udstillet på 
6. Internationale grafik-biennale, Firenze 1972; Å-udstillingen 1976, 1. Internationale Jugend 
Triennale Der Zeichnung, Nurnberg 1979; Den Frie 1988; Det danske Kulturinstitut, Edinburgh 
1999; Bornholms Kunstmuseum 1999/2000; Kastrupgårdsamlingen 2009; Koloristerne 2010.

Dette er hendes syvende udstilling hos Clausens Kunsthandel siden 1989, og flere af 
udstillingerne er fulgt op af små hæfter med hendes værker. Se mere på 
www.clausenskunsthandel.dk og www.westman.dk.

Vi glæder os til vinter med Westman og til fernisering lørdag 15. januar, hvor kunstneren serverer 
bornholmsk syp fra kl. 13.
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