
Udstilling med 
RIE BRØDSGAARD  

Udstilling i Taastrup Kulturcenter

Udstillingsperiode: 
Tirsdag d. 29.09.20 - fredag d. 06.11.20

Fernisering: 
Tirsdag d. 29. september 2020 kl. 19.30 i Taastrup Kulturcenter

TAASTRUP KUNSTFORENING
POPPEL ALLÉ 12 - 2630 TAASTRUP
www.taastrupkunstforening.dk / www.facebook.com

/taastrupkunstforening



Rikke Brødsgård fortæller:
Jeg arbejder med billeder i mange lag både fi-
gurativt og nonfigurativt. Jeg bliver inspireret 
af mine omgivelser, naturen, mennesker, møn-
stre, kontraster, strukturer og farvevalg som 
sammensættes til spændende eksperimente-
rende collagemaleri.

Mine foretrukne figurer er mennesket samt 
træer. Jeg har en umiddelbar ekspressiv tilgang 
når jeg maler mine værker og er ret begejstret 
for det spontane og eksperimenterende i pro-
cesserne. Jeg arbejder med blandingsteknikker 
af akryl, bejdse, serigrafi tryk, papir samt for-
skellige tegne- og farvematerialer.

Processerne oplever jeg som bevægelser og 
energier som opstår gennem farver, lyset, 
strukturer og tanker, som til sidst ender i et uni-
vers af små historier. Mine værker er unika, me-
get intense, stoflige, lette, grafiske og harmoni-
ske, hvor balancen mellem det rå og feminine 
kommer til udtryk.

Mine værker er for mig fuldendte, når jeg ople-
ver at beskueren bliver nysgerrig og finder mine 
mange lag spændende.

Om Rie Brødsgaards billedunivers 
Tom Jørgensen, kunstanmelder på JP, redaktør af 
Kunstavisen: 

Alle disse modsætninger og forskellige kompo-
sitionelle greb forbinder Rie Brødsgård, så hvert 
billede på én gang står grafisk klart, fast og har-
monisk og dynamisk, levende og kraftfuldt. Det 
hele går med andre ord op i en højere enhed. 

Noget af en bedrift…

Modsætninger mødes

På denne udstilling skal vi se spæn-
dende værker af Rie Brødsgaard. Rie 
anvender flere forskellige teknikker, 
der gør det interessant at gå på opda-
gelse i hendes farverige værker. 



Rie Brødsgaard (1964) er uddannet pædagog 
og billedkunstlærer. Arbejder som fuldtids bil-
ledkunstner i sit atelier/galleri i Kolding.

Uddannet gennem Kunstskolen Ignatius Kbh, 
samt modtaget undervisning af:

• Engelholmshøjskole Per Just-Pia Heide

• Sussi Trampedach København

• Solvejg Refslund, tekstilkunstner

• Bjørn Ignatius Øckenholt,

• Mia Willuame Kbh.

• Marianne Markvad

• Ken Denning Trapholt

• Lise Tuxen

Tilknyttet:

• Galleri Art Expo Hørning

• Galleri X Rungsted

• Galleri Lyrum Århus

• Kvist galleri Horsens

• Galleri Art light Cph

• Art for future Valby

Kontaktoplysninger
Rie Brødsgaard
www.riebrødsgaard.dk 
mail@rieskunstgalleri.dk
Facebook: Rieskunstgalleri
Instagram: Rieskunstgalleri



Foreningens sponsorer

Foreningens udstillinger er i samarbejde med Kulturhusene.

Danske Bank, Taastrup

FGU-Skolen Øst

NielsenGlas.dk, Kuldyssen 1

Taastrup Tandlæge Center, Marievej 1

TBF-Byg, Kuldyssen 6A

Dansø Forsikringsmæglere  
v/Jon Nielsen, Taastrup

Foreningen er støttet af  
Kulturelt Samråd i Høje-Taastrup

www.taastrupkunstforening.dk / www.facebook.com/taastrupkunstforening

Udstillingen er åben
Mandag-torsdag: 8.30-22.00 - Fredag: 8.30-15.00. Herudover åbent efter aftale.  

Lukket i efterårsferien, uge 42.

Kommende udstillinger i Taastrup Kunstforening:

November/december  

Illustrator og papirkunstner 
Mie Frey Damgaard

Fernisering onsdag d. 11.11.20

Januar 2021  

Grafiker Lene Bennike
Fernisering Tirsdag d. 05.01.20


