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26. februar – 2. april 2011
Fernisering 26. februar kl 14–17
Til årets anden udstilling kan vi med stor glæde præsentere billedhugger Lisbeth Nielsen, som
udstiller solo hos os for første gang i mange år.
Lisbeth Nielsens skulpturelle arbejder fokuserer på bevægelse og rytme i den menneskelige krop.
Med afsæt i fantasi, erindring og arbejde med model lader hun figurerne finde form; hun lader
dem gro frem af materialet og leve deres eget liv under hele processen og videre i de figurer, de
ender med at blive til.
I bronze, gips og stentøjsler står – eller sidder eller ligger – figurerne og præger rummene med ro
og tyngde, hvad enten motivet er et legende barn eller en kvinde i klassisk rank positur. Nogle er
meget rå i udtrykket, mens andre er mere gennemarbejdede – Lisbeth Nielsen skaber per intuition
og holder inde mens der stadig er liv i formen. Der ligger til enhver tid stor omhu i arbejdet med
balancen i kompositionen: Er der bevægelse eller vægt i en retning, modsvares den af
modbevægelse eller modvægt; som går der en samlende strøm op gennem formen og ud i
figuren.
På væggene hænger Lisbeth Nielsens tegninger, store og små, tunge og lette, i kul, blyant og
enkelte i tusch. Igen her er kraften og bevægelsen i det menneskelige udtryk i centrum, og
tegningerne er skabt dels som selvstændige arbejder og dels som led i processen mod
skulpturelle værker.
Lisbeth Nielsen (1952) er uddannet på Århus Kunstakademi hos Henning Wienberg Jensen. Hun er
medlem af Koloristerne (siden 1986), Kunstnersamfundet og BKF, og har blandt andet udstillet på
Charlottenborgs Forårsudstilling 1977 og 79, K.E. 1977–82, Charlottenborgs Efterårsudstilling
1980, Holstebro Kunstmuseum 1983, Clausens Kunsthandel 1985 og 1989, Vejen Kunstmuseum
1987, Veksølund 1992 og fra 1998–2010, Silkeborg Bad 2007, Huset i Asnæs 2010.
Desuden har hun lavet udsmykningsopgaver for Holstebro Rådhus 1985, Statens Kunstfond
(Alliancehaven Slagelse) 1999–2000, Ribe Rådhusplads 2000, Hillerød Sygehus 2005,
Søndergård Hospice, Måløv 2010.
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