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Susan Lüth Hedegaard
Susan är född och uppväxt i Köpenhamn där hon idag också har sin ateljé. Drivkraften i Susans måleri är ljuset. Hon säger själv: ”Jag är fascinerad av medeltidens
glasmåleri och har i samband med en diplomutbildning inom ”Eksperimenterende
Billedkunst” arbetat med forskning av ljuset inom måleriet, både det praktiska och
på ett teoretiskt plan. Denna erfarenhet präglar väldigt mycket min konst idag. Naturkraftens egen formgivning och skiftande ljusförhållanden inspirerar mig”.
Målningarna som Susan skapar är en resa i en färgstark nordisk natur med floder,
hav, gröna skogar, dalgångar och vackra berg. Målade i en abstrakt svepande stil
och med ett ljus som ger ett unikt djup i bilden. Både på duk, plexiglas och på 130
år gammal skiffer. Hennes skapelser är en frid för sinnet och ger betraktaren utrymme för sin egen tolkning av konstverket. Förutom måleri så skapar även Susan
keramiska skulpturer.
Susan har rönt internationell uppmärksamhet med ett flertal utställningar i USA och
i Italien. Hon finns bl.a. representerad på Southern Nevada Museum of Fine Art i
Las Vegas och hon presenteras i boken ”Contemporary Masters 2010”. Du finner
mer information om Susan och hennes konst på hemsidan: www.susanluth.com.

vernissage i konstnärens närvaro
lördagen den 3 mars kl 13 - 17
Utställningen pågår t.o.m. den 25/3
Öppettider: Fredagar 14-17 samt Lördagar och Söndagar 13-16
Vill du komma på andra tider så går det också bra.
Ring då 070-511 41 49 för att bestämma tid för visning.
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Fotevikens Museum, Museivägen 24, 236 91 Höllviken
(Följ skylt Vikingamuseum från första rondell vid infart till Höllviken)
Gallerist: Ronny Johnsson, Mobil 070-511 41 49
E-mail: rj@scandartgallery.com

Mycket välkomna !
Mer information finner du på vår hemsida www.scandartgallery.com

