Kunstforeningen Foyer’en
Billedkunstner

Liza Krügermeier
Udstillingsperiode: 4. januar – 1. februar 2021

Fernisering:
Onsdag den 6. januar 2021 kl. 19:30
Udstillingen åbnes af borgmester Michael Ziegler

Taastrup Idræts Haller, Parkvej 78, 2630 Taastrup
Hverdage 9-22 - weekender normalt 10-17

Liza Krügermeier (skudsmål)
Den danske billedkunstner Liza Krügermeier er inspireret af at udforske
farver, lys og skygge i sit værk, hvad enten hun beskæftiger sig med
interiøret, portrættet, landskabet, de personlige objekter eller blomsterne i et stilleben. Hendes stærke, men velafbalancerede farvesprog blev
formet og formuleret under et 5-årigt ophold på den græske ø, Leros,
hvor det sydlandske lys præsenterer øjet for stærke farver og kontrasterende skygger. Nu har denne tidlige middelhavs-inspiration blandet
sig med kunstnerens skandinaviske ophav, hvilket afspejler sig i hendes dynamiske stil, og hun formår at vise og transformere dagligdagen
og det ordinære til noget ganske særligt og unikt, hvilket man fx får et
stærkt indtryk af i hendes daglige malerier, der er små glimt af hverdagen, nedfældet med pensel på papir. I de senere år er hun ligeledes
begyndt at bygge et stærkt narrativ ind i sine værker.
I 2007 flyttede hun til Møn og etablerede Liza’s Gallery i en gammel
købmandsgård i hjertet af Stege. Her bor og arbejder hun fortsat, med
arbejdslivet delt op således, at besøgende kan møde hende i galleriet,
når de er på besøg for en kunstoplevelse, og den øvrige tid arbejder
hun koncentreret i atelieret med sit værk.
I de senere år er hun blevet tildelt flere Artist Residencies i Italien, hvor
hun har været nede og male i en måned ad gangen. Hun har bl.a. fået
værker optaget på Vestsjællands Kunstudstilling (VK20) og på Carlsbergfondets Portrætudstilling på det Nationalhistoriske Museum på
Frederiksborg i Hillerød (Portræt Nu 2019).
Liza Krügermeier udforsker til stadighed nye stier i kunsten og eksperimenterer gerne med både maleri og tegning, hvilket også kommer til
udtryk i den serie værker, der vises på udstillingen i samarbejde med
Kunstforeningen Foyer’en.

Foreningsnyt
Kunstforeningen Foyer’en ønsker alle et godt nytår!
Ved et nyt års begyndelse er det altid spændende, hvad det nye år nu
vil bringe. 2020 var et Covid-19 år med mange, store omvæltninger i
dagligdagen, politisk og økonomisk. 2021 skulle gerne være året, hvor
vi kan lægge Corona pandemien delvis bag os og nærmer os normale tilstande, selvom tingene ikke vil ændre sig fra den ene dag til den
anden.
I løbet af efteråret forsøgte vi os med at komme i gang med vores
udstillingsvirksomhed igen efter nedlukningen i foråret og sommeren
2020. Genåbningen er gået godt, under Corona kontrollerede forhold.
Vi byder det nye år velkommen med endnu en spændende udstilling.
Det er med billedkunstner Liza Krügermeier, Stege. Der er som nævnt
fernisering på udstillingen den 6. januar kl. 19:30, hvor borgmester
Michael Ziegler åbner udstillingen for os.
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