
 
Holder af at færdes med mit kamera 
i et forsøg på at fastholde de 
storslåede øjeblikke i livet. 

 
 At gengive de panoramaer der af 
og til udspiller sig for vores øjne  er 
en udfordring af de store.  
 
Men vover alligevel det ene øje ;o) 

You Use a Mirror of Glass to See Your self,  
You Use Works of Art to 
See Your Soul 
                     - George Bernard Shaw 

Sysserscorner 
 
Kontakt mig på f’ølgende måder: 

Email: sysser@sysserscorner.dk 
www.sysserscorner.dk 
Facebook Sysserscorner 
Telefon 22830113 
Eller følg mig på min blog : 
http://www.sysserscorner.blogspot.com/ 
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Alt afhænger 
 Af øjet der ser. 

Maleri                                     



Maleri                                      Keramik                                       Voksbilleder 

Mine billeder er 
pågående og 
provokerende i 
valget af farver. 
Motiverne 
strækker sig fra 
naivistiske 
naturgengivelser 
til fabulerende 
abstraktioner 

henover det 
surrealistiske. 
Jeg ynder at 
blande 
materialerne og 
bruger såvel olie– 
som akrylfarver.. 
Sand og 
kaffegrums bruges 
som struktur. Det 
giver dybde til 
billederne. Inspirationen henter jeg 
mange steder fra i min hverdag.  

Men må 
indrømme 
at livet 
omkring 
kysterne 
drager 
mig som 
en 
magnet. 

Og ofte vender havet tilbage i mine 
billeder når jeg mindst venter det. 
Mine malerier giver sprog til et indre 

Også udi leret er 
jeg autodidakt 
og bevæger mig 
i mange kroge af 
lerets univers. 
Indimellem 
bliver det til lidt 
almindeligt 

pottemageri, hvis man kan tillade sig at 
kalde det almindeligt. 
  
Men helst 
beskæftiger jeg 
mig med det 
skulpturelle 
keramik og 
arbejder mest i 
stentøj. Det er 
blevet til 
mange sæler 
og hvalhaler 
igennem tiden, men også mere eller 

mindre 

naturalistiske kvinder og mænd finder vej 
igennem min intuitive måde, at arbejde 
med leret på. 
 

Det seneste jeg har bevæget mig ud i 
er voksbilleder. Det er en helt 
anderledes teknik der tages i brug nå 
det handler om at arbejde med voks. 
Men heller ikke i voks fornægter den 
intuitive måde at arbejde på sig.   

 I 2012 have jeg en rullende udstilling 
ombord buslinie 500S, Det var en 
sjov og anderledes fernisering der 
blev afholdt i den forbindelse. Du kan 
se flere billeder på min hjemmeside.  
 


