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Ingen hensyn Nellys fortryllelse

Følelser



Billedkunstner Birgit Mau

”Kunstens formål er at skylle dagligdagens støv af vores sind” 
Lånt af Picasso

Mit kreative kunstnertræ har haft mange spændende 
forgreninger. Forgreninger der har ført mig ud af såvel ustabile 
som stabile grene. I min opstart for 30 år siden, begyndte min 
kunstnerkarriere med akvarelmalerier. De sidste 20 år har jeg 
malet med akryl på lærred, hvor jeg først arbejdede både med 
abstrakte- og naturalistiske udtryk. De sidste 8 år har det 
figurative, humoristiske, underfundige, skæve og fabulerende 
udtryk taget over i mine værker. Ofte bliver jeg spurgt, hvor jeg 
får mine ideer fra? Til det kan jeg kun svare: ”Historier, drømme 
og oplevelser”. 

Jeg starter altid op med en skitse til mine malerier. Under forlø-
bet er der dog plads til ekstra sjove finurligheder. Finurligheder, 
som skaber glæde inde i mig selv og som forhåbentlig kan lokke 
beskueren med ind i maleriet, af en spidsfindighed eller 
genkendelighed, så fantasien kan få frit løb. 

Jeg føler, at jeg nu står på en solid gren, hvor jeg trives, og kan 
blive ved med at få ideer til det jeg holder af at udtrykke.

Det at udtrykke mig igennem et maleri er for mig en spændende 
sag. Det vigtigste for mig er, at man hele tiden skal kunne 
opdage noget nyt i maleriet.

Udover arbejdet med min egen billedkunst, er jeg leder af 
Middelfart billedskole, hvor et team på fem kunstnere underviser 
børn, unge og voksne i forskellige former for billedkunst og 
kunsthåndværk.



Foreningsnyt
Den 27. august afholdt Kunstforeningen Foyer’en årets generalfor-
samling. Som følge af Covid-19 restriktioner var det i hal A i Taastrup 
Idræts Haller. 55 medlemmer var repræsenteret på generalforsamlin-
gen, der var vel tilrettelagt og blev gennemført på sædvanligt 
underholdende vis.
I bestyrelsesberetningen var der en fyldig omtale af foreningens virke 
i det forløbne år, hvor Covid-19 nedlukningerne havde sat frivillige for-
eninger på en hård opgave med restriktioner, aflysninger, flytninger mv. 
af aktiviteter og arrangementer. I beretningen var der en stor tak til alle, 
som havde været med til at hjælpe foreningen gennem det vanskelige 
år med Covid-19.

Beretningen kan læses i sin fulde ordlyd på foreningens hjemmeside. 
Efter generalforsamlingen var der bortlodning af kunst til medlemmer-
ne. I alt 22 emner indgik i bortlodningen.

Bliv medlem af Foyer’en
Tegning af medlemskab af kunstforeningen sker ved henvendelse til 
bestyrelsen eller ved at udfylde og aflevere indmeldelsestalon til konto-
ret i idrætshallerne. Medlemskab i 2021 koster 150 kr.

Ferniseringen med billedkunstner Birgit Mau
På ferniseringen vil Birgit Mau være til stede og fortælle om udstillingen 
og om sit virke som billedkunstner gennem mange år. Der vil være et 
glas vin/vand og lidt snacks til deltagerne.

Alle er velkomne på ferniseringen.

Birgit Mau
Egevej 12,
5500 Middelfart
Mobil 61160313
E-mail: info@birgit-mau.dk
www.birgit-mau.dk

www.kunstforeningenfoyeren.dk


