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I månederne marts og april har A-Fys fornøjelsen at byde velkommen
til en ny udstilling, denne gang af kunstneren Susanne Anker Bidstrup.
Susanne har tidligere udstillet i bl.a. Karms Art Galleri i Køge v/ Allan
Karms, der ved den lejlighed udtalte: ”Hendes kunst er fabulerende,
inspirerende og følsom på én gang”.
Om Susanne Anker Bidstrup
Susanne Anker Bidstrup, 51 år, er født og opvokset på Bornholm. Hun er
uddannet dekoratør, pædagog, clairvoyantvejleder, healer og kunstmaler
og er nu bosiddende i Mørkhøj, hvor hun også har sit atelier.
Susanne forener alle sine evner i sit billedudtryk, som kommer til at
fremstå som lysende impressionistisk og koloristisk.
”At opholde sig i naturen kan give fornyet energi, velvære, ro og renselse.
Denne sanselige stemning er det mit ønske at arbejde ind i maleriernes
udtryk, så beskueren ikke kun ser og oplever billederne, men kan indleve
sig, fabulere, føler sig veltilpas og glad”, udtaler Susanne.
Susanne tilbyder endvidere mulighed for at skabe et helt personligt billede til enten hjemmet, kontoret,
klinikken eller lignende. ”Det foregår på den måde, at jeg tager hjem til det menneske, der skal have
billedet. Så fornemmer jeg personen og hjemmet, hvorefter jeg maler et billede, der samler hjem og
person og løfter det”, fortæller Susanne og fortsætter: ”Jeg får billeder ind via mit klarsyn og min
klarfølelse; farver, former, symboler, stemninger, format og mål. Billeder i farver, der passer til din
helhed, er med til at give dig balance og velvære, og jeg vejleder dig gerne.”
Et udpluk af Susannes billeder kan i perioden 4. marts – 28. april 2012 nydes hos A-Fys, Solrød
Strandvej 92 i Solrød. Susanne inviterer dog også gerne – efter forudgående aftale - indenfor i sit
galleri, for som hun siger: ”Malerier ses bedst i virkeligheden”.
Der er mulighed for at læse mere på Susannes hjemmeside på adressen www.i-perspektiv. dk
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