
Harmoni & Natur
Galleri Søgaard
Måløvvej 96          Invitation. SE: 25072952
3660 Ganløse Telefon: 48195252

Udstilling med kunst af Eliana Ramirez.

Dato: Lørdag den 3-7-2021
Tidspunkt kl.: 14:00 til 17:00
Udstilling: Til og med 6. august 2021
Adresse: Galleri Søgaard, Måløvvej 96, Ganløse, 3660 Stenløse
Udstiller: Eliana Ramirez

Det er mig en stor glæde igen at kunne inviterer jer til en ny kunst udstilling med kunst af Eliana Ramirez.

Stærke farver og caribisk stemning er oftest det første, man møder, når man oplever mine malerier. Jeg er fra det 
colombianske Caribien og har boet i Danmark siden 2006. Jeg er uddannet designer, på Arturo Tejada Cano - 
Escuela de Diseño i Bogota Colombia, og min baggrund som designer ses ofte i mine billeder.

Mine malerier er figurative og koloristiske, der fremhæver mange ting og er en stærk sammensætning af farver, 
som hensætter en til Caribien. Min passion er at tegne og male, hvilket tillader mig at udtrykke, hvad jeg tænker 
og føler, og jeg arbejder i en stil, der er kombination af farver, tekstur og bevægelse, som giver en dyb følsomhed 
overfor de oplevelser og ting, der inspirerer og som har formet mit liv.

Jeg bliver oftest inspireret af de store kontraster mellem mit liv i Danmark og i Caribien såsom sociale, 
samfundsmæssige aspekter eller mit afsavn af Caribiens sol og varme. Nogle af mine billeder er min fortolkning af
Danmark og danskere.

Med hjælp af forskellige teknikker arbejder jeg med olie-, akryl-, akvarel- eller blækmaling med forskellige 
teksturer lavet med fingrene eller pensler. Oftest eksperimenterer jeg med forskellige metoder og redskaber i 
processen og bruger alt indenfor rækkevidde: Klude, lak, fingre, svampe, spartel, pensler, tøjstykker, collage, mm.

Jeg har udstillet på mange steder, herunder censurerede udstillinger bl.a. Art Nordic, H. C. Andersen-
kunstudstillingen i Odense, Kerteminde International ART Festival, Hillerød Censurerede Forårsudstilling og 
Cobra-rummet ved Sophienholm. Utallige kunstforeninger igennem firmaer. Foruden udstillinger på gallerier i 
Vendsyssel.

Eliana, vil være tilstede ved ferniseringen, hvor hun vil fortælle om sin kunst og inspiration.

Vi glæder os til at byde jer velkommen, hvor vi selvfølgelig byder på lidt spændende til ganen.

På snarligt gensyn i Galleri Søgaard.
Med venlig hilsen

Peer.

Http://www.galleri-soegaard.com Åbningstider: 
E-mail: pn@galleri-soegaard.com Mandag og onsdag: 17-> 19
Facebook: Galleri Soegaard Side 1 af 1 Fredag, lørdag og søndag: 14 –> 17 21-06-21

Når skiltet er ude ved vejen eller efter aftale.

http://www.galleri-soegaard.com/
mailto:pn@galleri-soegaard.com

