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Uden titel, 2015, olie, 12 x 24 cm

Colour
Helga Bønsvig
I mine lyriske, koloristiske og minimalistiske værker fungerer farven som et væsentligt omdrejningspunkt.
Jeg undersøger effekten af farveinteraktioner, farvens sanselige styrke og forbindelsen mellem farve og
form. Lærredet eller bunden får en styrende funktion for mine værker. Farver, former, linjer og konturer opstår som fragmenter på fladen, hvor der kan være rum og bevægelse i det fragmentariske. I mine
abstrakte kompositioner er intentionen at sætte beskuerens sanseapparat i spil, således at værkerne ikke
blot opleves optisk, men ligeledes perciperes med kroppens øvrige sanser. Hensigten med den udprægede
grad af abstraktion er ligeledes at skabe åbne værker, der overlader enhver fortolkning og refleksionsproces til beskueren selv.
Selvom billedsproget er fulkommen abstrakt uden nogen former for visuelt genkendelige objekter eller
tydelige fortællinger, udspringer mine værker altid af konkrete synsindtryk. Mine iagttagelser registreres
i skitser eller fotografier, hvor de gennemgår en bearbejdningsproces, indtil de gradvist nærmer sig et
formelt kunstnerisk udtryk. I den kunstneriske skabelse gør jeg desuden aktivt brug af tvivl, idet værkernes fysiske udformning konstant revurderes og rekonstrueres i en kontinuerlig proces. I min optik er disse
spor af tvivl, der synliggør forskellige stadier af den kunstneriske proces, vigtige elementer for værkets
samlede udtryk.
Tvivl, balancering og modsatrettede bevægelser er væsentlige begreber både i min kunst og i mit liv.

Helga Bønsvig

Uden titel, 2015, olie, 12 x 24 cm
Dansende fragmenter, 2015, olie, 100 x 326 cm

Helga Bønsvig
Skovvej 24
9500 Hobro
Tlf. 98 52 52 73, mobil 40 47 13 87
helgab@mail.dk
https://sites.google.com/site/helgabilledkunstner

Kunstuddannelse/kurser/studier:
4-årig uddannelse på Århus Kunstakademi, 2013
1-årig grundskole: Form: Peter Lunding og Dick Nyhuus.
Tegning og farvelære: Ulla Madsen og Else Ploug Isaksen.
Gæstelærere: Photoshop: Bo Mølgaard. Video: Hanne Nielsen
og Birgit Johnsen. Forelæsninger i kunsthistorie og kunstteori:
Mette Smed og Philip Shiels.
Fagskole: Annette Olesen. Gæstelærere: Grafik: Svend Allan.
Maleri: Bodil Nielsen. Fotokunst: Birgitta Lund.
Kurser på Århus Kunstakademi:
5 semestre med Maleri: Inge-Lise Ravn
Malet og tegnet model: Else Ploug Isaksen
Croquistegning: Annette Rudkjøbing
Kurser og studier:
Gobelinvævning hos billedvæver Lise Lage og textilkunst hos
textilkunstner og designer Jette Gemzøe,Holbæk Kunsthøjskole

Udstillinger:
Repræsenteret på følgende censurerede udstillinger:
Nordkraftudstillingen, 2014
Kunstnernes Sommerudstilling, 2013
Kunstnernes Sommerudstilling, 2012
Kunstnernes Påskeudstilling, 2012
Kunstnernes Sommerudstilling, 2011
Udstilling ”Tradium”, Randers, 2015
Påskeudstilling, Galleri Aabenkunst, 2014
Sommerudstilling, Odder, 2013
Mariagerfjord Gymnasium, 2012
Projektrummet, Århus Kunstakademi, 2012 og 2007
Viborg Stiftsmuseum, 1995

Uden titel, 2014, masonit,
papir, olie, tusch og blyant,
75 x 80 cm

INVITATION
til åbning af udstillingen

Colour
med maleren

Helga Bønsvig
lørdag den 9.januar 2016 kl. 11.00
Udstillingen åbnes af Annette Olesen, maler og underviser v. Århus Kunstakademi.

www.kunstetagerne.dk

rhhobro . 98 52 02 77

Der er gratis rundvisning i Kunstetagerne den første torsdag i måneden kl. 15.00.
Hver torsdag fra kl. 16.00 - 17.30 er der åbent i
Rud Thygesen Arkivet for moderne møbelkunst og design,
der er indrettet i brygger Bies statelige 10-værelses lejlighed.

