
         

              

 

KOMPOT

Kunstgruppen ’Kompot’ består af fire kunstnere, der alle er uddannet fra Aarhus Kunstakademi i år 2002-2004. 
Fællesnævnerne for gruppen er farveglæden, fortællerlysten, og ønsket om at formidle et budskab til beskueren. 

”Kompot’s medlemmer italesætter nogle almenmenneskelige tematikker og problemstillinger: forholdet mellem mand 
og kvinde, mellem kultur og natur, mellem ro og uro, mellem håb og fortvivlelse, mellem det materielle og det 
åndelige. Alt dette kommer til stærke kunstneriske udtryk gennem en vifte af forskellige stilarter: fra højtråbende 
storytelling til abstrakt silentium.”    Kunsthistoriker Lykke Kjerringgaard Jensen.

Ulla Blochs farveepiske malerier indeholder ofte et tvistet budskab, gerne med et strejf af både alvor og humor. I sin 
billedbehandling anvender hun ofte en laserende teknik. Således skabes maleriet af flere lag, der langsomt afsløres og 
udfoldes for beskuerens øjne. Den langsomme konception af maleriet, som teknikken opfordrer til, giver en dybere 
aflæsning og tolkning af maleriets budskaber.     

Elisa Tolstrup Andersens produktion har farverne og deres kommunikationsevne som omdrejningspunkt. 
Malerierne er alle associationer over begrebet ”rum”, både det synlige fysiske tredimensionelle rum og det abstrakte 
sjælelige rum. Elisa Tolstrup Andersen søger farvemæssigt at skabe en forbindelse mellem det konkrete og det 
åndelige.

Annette Fausø bevæger sig både inden for det ekspressive maleri og inden for stillebengenren, der er en hommage 
til hverdagens små trivialiteter. Inspirationen stammer bl.a. fra fotografier eller postkort, som er interessante i deres 
udtryk. I Annette Fausøs billedunivers er farveharmonier og lysvirkninger i højsæde. Det er vigtigt at komposition og 
farver går op i en højere enhed. Herigennem opstår historien og budskabet.  

Helle Skydt er gruppens mest abstrakte kunstner. Malerierne er undersøgelser af farvernes mulige kombinationer og 
udtryksevner. Helle Skydts univers er overvejende lineært. Fokus ligger på billedkomposition, linie, form og farve. 
Den abstrakte malestil er åben for fortolkninger. Åbenheden bevirker også, at Helle Skydts malerier let kommer i spil 
med de tre andres overvejende figurative værker.

Maleriernes forskelligheder gør det muligt at kombinere dem i flere forskellige ophængninger, hvor der på tværs af 
kunstnernes malerier skabes nye historier, nye sammenhænge og dermed nye spændende tolkningsmuligheder. 

             Ulla Bloch                          Elisa T. Andersen                  Annette Fausø                             Helle Skydt

Ulla Bloch: www.ullabloch.dk   Annette Fausø: www.annettefausoe.dk 

Helle Skydt: www.hskydt.dk   Elisa Tolstrup Andersen: www.iconstudio.dk   

http://www.iconstudio.dk/
http://www.hskydt.dk/
http://www.ullabloch.dk/


KOMPOT
 C.V.

2007 Kirsten Kjærs Museum

2008 Filosofgangen Odense 

2009 Galleri Bach-Møller Randers

2010 Pakhuset Nykøbing Sjælland

2010 Toldboden, Kerteminde
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