FURESØ KUNSTFORENING

Arkitektur og form
Melissa Clark Nielsen, Inge-Lise Koefoed og Søren
Brissing udstiller billedkunst, skulptur, og fotokunst

Søren Brissing

Fernisering lørdag den 22. august, kl. 12:15
Galleriet, Farum Kulturhus 22. august - 19. september 2020
Farum Kulturhus, Stavnsholtvej 3, 3520 Farum
Åbent mandag–fredag 8-22, lørdag 8-18, søndag 10-18
www.furesoe-kunstforening.dk

Melissa Clark Nielsen er uddannet arkitekt og billedkunstner. Hun er født i 1964
i Chicago og uddannet i Florida og København.

Jeg voksede op i Oak Park, Illinois som er
hjemsted for Arkitekt Frank Lloyd Wrights
berømte hjem og studio samt en kavalkade
af hans huse. Disse arkitektoniske
omgivelser har haft stor indflydelse i mit
valgt af studieretning.
I 1988 flyttede Melissa Clark Nielsen til
Danmark og har i 25 år arbejdet som
arkitekt med restaurering og nybyggeri i
både private og offentlige stillinger. I dag er
hun ansat som arkitekt hos Slots- og
Kulturstyrelsen.

Mine værker er meget grafiske, tegnet i
sort tusch. Motiverne er både fra min
hverdag og ferier – bygninger, dyr,
træer, blomster, landskaber – alt hvad
jeg ser, er et muligt motiv.
Jeg bruger de fotos jeg har taget på min
vej som udgangspunkt for mine værker.
Motiverne er meget enkle, det er måden
de er ”skåret” på som gør dem lidt mere
interessante.
Instagram: @moozlissa

Inge-Lise Koefoed er født i 1939, og billedhugger, uddannet på
Kunsthåndværkerskolen i København 1956-60.
Som ung var hun ansat som designer
på Den Kongelige Porcelænsfabrik,
men fra 1965 har hun haft eget
værksted som billedhugger.
Hendes store relieffer af hvidt,
uglaseret porcelæn, udført som
udsmykninger
til
danske
repræsentationer i udlandet, og som
udelukkende spiller på lys- og
skyggevirkninger i overfladen, er
dog udført på fabrikken. Derefter gik
kunstneren over til at arbejde i
marmor, hvor indhuggede, bølgende
streger står som spor, der bryder de
glatte, stive overflader.

Helt anderledes er de følgende arbejder i granit. Hun vælger sine sten med omhu
og forsøger med tilføjelser af rytmisk-ornamentale linjeforløb at frigøre den
oprindelige, organiske form.
Værkerne er en hyldest til
alt levende. Hun tager
udgangspunkt i naturen,
og motivverdenen er
inspireret af kranier,
fossiler
og
insekter.
Hendes værker beskriver
metabolismen,
dvs.
naturens vekselvirkning,
livets
begyndelse,
fortsættelse
og
uendelighed. De er derved
en
slags
frugtbarhedssymboler, men samtidig budskaber om at holde naturen i balance.
www.inge-lisekoefoed.dk

Søren Brissing er født i 1962 og blev Fagfotograf (reklamefotograf) i 1988. Han
bor i Trørød med sin kone, er vild med at rejse, specielt rejser hvor han kan dyrke
sin store passion ”Street Photo”.
Jeg har studeret og arbejdet
med fotografi i USA, været
ansat i store studier i
København, og siden 1996 har
jeg drevet min egen
virksomhed
BRISSING/fotograf.
I store dele af sin karriere, både
som ansat og selvstændig, har
Søren Brissing arbejdet for
Storcentre, Lyngby Storcenter
og Rødovre Centrum som de 2
største, men han har leveret
både mode- og produktbilleder
til de fleste større centre i
Danmark. Indenfor arkitektur
har Søren Brissing leveret
billeder til hoteller og div.
virksomheder i hele Danmark.
Som "old school" fotograf har
jeg brugt utallige timer i
mørkekammer (farve og sort /
hvid).

Den erfaring jeg fik der, bruger jeg den dag i dag, når jeg arbejder i Photoshop.
Jeg har arbejdet med Photoshop siden version 2.0 og er stor fan af dette mægtige
men også tidsrøvende værktøj.
De billeder, der er med på udstillingen i Furesø, er arkitektur fra hele verden,
hovedsagelig billeder fra USA. Alle billeder er behandlet i Photoshop, og som i
måske bemærker, er jeg ikke stor fan af blå himmel.
Facebook ”brissingfotograf” - Instagram ”vonbris

