Et liv med SKØNHED
Lina Murel Jardorf vil
selv være til stede i Lyngby
Storcenter, når hun viser
sine kunstværker på Storetorv
fra d. 29. marts til d. 3. april.

Et gennemgående tema i min
kunst er Moder Jord, der
næsten altid er symboliseret
med en kvindeskikkelse, som
både optræder på mine malerier
og i mine bronzeskulpturer.

Lina Murel Jardorf finder sin
glæde og inspiration i naturen –
ofte på hesteryg og allerhelst
uden sadel, bid og tøjler.

I min verden er alle mennesker lige
meget værd, og det gør mig rigere
at komme tæt på andre mennesker
uanset deres status.

1,7 tons
yndefuld SKØNHED

kolde scala til de varme kraftige farver. Ofte arbejder jeg med så
mange lag akryl- og oliemaling, at mine værker kan være op til 1
år om at tørre.
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Mine malerier indeholder mange dybe lag og farver – lige fra den

eventyrlige verden i form af
de fantasifulde malerier
og bronzeskulpturer.
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Du kan læse mere om Lina Murel Jardorf på www.LinaArt.com
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