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KUNST I SOGNEGÅRDEN
DOBBELT-FERNISERING:
SUSANNE AAEN OG FINN BORCH
SØNDAG D. 6. OKTOBER CA. KL. 12.15 I ELSTED SOGNEGÅRD
Elsted Kirkes kunstudvalg kan med stor glæde
byde velkommen til to kunstnere ved årets sidste
fernisering og udstilling
SUSANNE AAEN: MALERIER
FINN BORCH: BRONZESKULPTURER
Ved ferniseringen i Elsted Sognegård vil Peer Kjær
Andersen står for den musikalske underholdning.
Udstillingen kan ses i sognegården til og med d. 4.
december 2019 – og som udgangspunkt på hverdage kl. 10.00-15.00, bortset fra i undervisningssituationer, ved begravelseskaffe og andre aktiviteter. Kontakt evt. Kordegn Christina Raakjær
Nielsen på tlf. 8622 6812 eller elsted.sogn@km.dk
SUSANNE AAEN OM SIG SELV OG SIN KUNST:
Hvis jeg skal forsøge at beskrive min malestil, er
det noget med, at jeg maler figurativt med motiver, der består af genkendelige figurer, genstande
eller elementer både i naturalistisk og abstrakt
gengivelse.
Jeg arbejder gerne med forskellige udtryksformer.
Det kan være cellulosetryk på papir, hvor jeg tegner med en grov blyant i den våde shellak, som
derved bliver kraftfuld og sort. Eller jeg maler
med akrylmaling på lærred, hvor min håndværksmæssige faglighed kommer til udtryk i motivet.
Når jeg maler, opdager jeg, at billedet fortæller
mig en historie undervejs, et eventyr måske, der
udvikler og ændrer sig og ender op med at blive
noget helt andet, end det motiv jeg havde i tankerne, da jeg startede. Jeg lader mig ofte fange af et
ansigt, et udtryk, et blik, en følelse, der giver mig
inspiration og holder mig fast I maleprocessen.
Farver har en stor betydning for mig, de mætter

mig nærmest fysisk, så jeg glemmer at spise og
drikke, når jeg maler.
Der skal mod til at male, turde tro på at penslen
viser vej. Endnu mere mod kræver det at lade andre se og ”dømme”, men det at male bliver nemt
et behov, en lidenskab og dertil en stor tilfredsstillelse.
Kontaktinfo:
Susanne Aaen
Bygaden 14, 8520 Lystrup
Tlf. 21734403
Mail: sus@saaen.dk
www.susanneaaen.dk

