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Lisbet Bryde
Lisbet Bryde fortæller:
”Jeg er en autodidakt kunstner og startede med at male efter 
endt lærerjob 2010. Siden da har jeg malet uafbrudt hjemme og 
fast hver uge hos min lærermester. Derudover har jeg deltaget i 
utallige kurser af forskellig varighed gennem årene.

Jeg er 100 % intuitiv, når jeg maler, og ønsker ikke at blive be-
grænset af en bestemt stil eller genre. Mine billeder er meget 
forskellige, og ofte møder jeg personer, der undres over netop 
denne forskellighed. Dette skyldes nok min nysgerrighed og utål-
modighed og trangen til at søge nye udfordringer.

Jeg plejer at sige, at jeg er på en spændende malerrejse, hvor 
mine indtryk og udtryk bliver præsenteret for beskueren. Denne 
rejse vil sikkert vare til evig tid, hvor jeg gang på gang vil blive 
overrasket af nye maleteknikker, farveblandinger og materialer til 
maleriet.

Min typiske arbejdsproces er at arbejde ud fra en grundidé, et 
grundmotiv, for derefter sætte mit præg på billedet via farver, lys 
og mine sanser, som bliver særdeles påvirket af musikken og mit 
humør.

Jeg arbejder med mange forskellige materialer og synes, at 
udtrykket bliver bedst, når farverne og den stoflige overflade 
smelter sammen og skaber bevægelse. Billederne bliver sat lidt 
til side, kigget på og vendt rundt og rundt. Ofte kommer der er nyt 
lag maling på, indtil jeg finder ro i billedet.

Det er mit håb at kunne male billeder, således at den enkelte kan 
finde en historie, der passer lige netop ind i hans eller hendes 
fantasi.”



Foreningsnyt

Udstillinger i året i Foyer’en
Udstillingen med Lisbet Bryde er den sidste i rækken af billedudstillinger i 
Foyer’en i år. Der har i året været i alt ni udstillinger, der har repræsenteret et 
bredt udsnit af de mange retninger, der er i billedmalerkunsten. Det gælder 
det naturalistiske, abstrakte, naivistiske, figurative, intuitive, akvareller samt 
grafiske og fotografiske værker.
Variationen, der i øvrigt også omhandler forskellige områder i landet, hvor 
kunstnerne kommer fra, er bevidst valgt med sigte på, at fortælle så meget 
som muligt om malerkunstens mangfoldighed, og dermed tyngden i billedkun-
stens betydning for kulturlivet i Danmark.
Med udstillingerne i Taastrup Idræts Haller er Kunstforeningen Foyer’en i den 
grad med til at højne interessen for kunst blandt borgerne i Høj-Taastrup 
Kommune. Med Lisbet Brydes udstilling er det tillige tale om en lokal, 
udøvende billedkunstner, der er med til at inspirere de besøgende.

Fernisering på Lisbet Brydes udstilling
Lisbet Bryde er til stede på ferniseringen og vil hér fortælle om udstillingen og 
om sine billeder.
På ferniseringen vil Musikskolens elever spille, med repertoireeksempler i 
tråd med årstiden. Med udgangspunkt i nærheden af julemåneden vil der på 
ferniseringen blive serveret brune kager, klejner og andre godter, der hører før 
julen til.
I anledningen vil der på ferniseringen også blive bortloddet et billede (gave), 
blandt fremmødte medlemmer af kunstforeningen. Kom og vær med på ferni-
seringen.
Alle er velkomne.

www.kunstforeningenfoyeren.dk

Lisbet Bryde
Taastrup Hovedgade 89, 2. sal
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E-mail: lisbetbryde@hotmail.com 


