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Lone Villaume 
Dorte Marcussen 

Naivistiske malerier 
 

Fyrgården 
17.april – 24.maj 2010 

 



 
Dorte Marcussen, http://naivisten.dortemarcussen.dk/ 

  
Man kan let lade sig foranledige til at tro, at en naivistisk 
kunstner har noget med naivitet i betydningen ”ubehjælpsomhed” 
at gøre. I Dorte Marcussens tilfælde kan intet imidlertid være 
mere forkert. 

Når hun i sin malerier opererer med en billedopbygning, der 
ikke er klassisk centralperspektivisk, er det for at understrege 
sin beundring for og inspiration af flere forskellige 
udtryksformer : romanske kirkeudsmykninger, almuekunst, 
orientalske billedtæpper, gamle almanakker og børnetegninger 
for bare at nævne nogle. Alt gjort meget bevidst og 
overordentligt dygtigt med en sikker sans for den dynamiske 
komposition og med en glimrende koloristisk forståelse. En 
inspiration fra den ikke-elitære, folkelige kunst, som Dorte 
Marcussen har tilfælles med Cobra-kunstnerne, ikke mindst 
Asgar Jorn. 

 
Uddrag fra bogen: ”101 kunstnere” 2009 skrevet af Tom 
Jørgensen som er redaktør af Kunstavisen  
 
Dorte Marcussen har udstillet på en lang række  anerkendte 
censurerede udstillinger både i Danmark og i udlandet: 
 
Kunstnerens påske-vinter-sommer og efterårsudstilling 
Le5e festival d’art Naif de Verneuil, Frankrig, Kvindemuseet, 
Århus, Al Landsens naivister, Dronninglund Kunstcenter, et utal 
af gallerier bla. Danske Naivister, Galleri Knud Grothe. 
Dorte Marcussen er repræsenteret i Hendes Majestæt Dronning 
Margrethes Kunstsamling. 
 

Velkommen til fernisering i Fyrgården 
Lørdag d. 17. april kl. 13 – 16 

 
Lone Villaume,  http://www.hundogdog.dk/lonecv.html 

 
Uddrag af ”En sand humorist” ved Tom Jørgensen. 
LV store force som maler er hendes evner til at definere et 
almenmenneskeligt univers præget af stor varme, medfølelse og 
et godt øje til hverdagens komiske genvordigheder.  
Virkemidlerne er sparsomme indtil det asketiske: en ensfarvet 
baggrund, en flisebelagt forgrund og handlingen i centrum. 
Ingen overflødige detaljer, ingen farvemæssige eller 
kompositionelle udskejelser, men en helstøbt og gennemtænkt 
balance mellem handling, billedopbygning og ren fornøjelse. Lone 
Villaume er en af de få kunstnere i dag, der får os til at trække 
på smilebåndet og føle varme om hjertet. 
 
Lone Villaume har udstillet på en mængde censurerede udstillinger 
i Danmark, Spanien, Bulgarien, Italien og Gdansk. Lige som hun til 
stadighed udstiller på gallerier, separatudstillinger og museer 
rundt i Danmark og mange andre lande, 
 
LV er repræsenteret i den permanente samling med værket ”Utopi 
og virkelighed i det 20. århundrede på Kunstindustrimuseet, 
København. 
 
 
Dorte Marcussen og Lone Villaume hører til blandt Danmarks 
kendteste Naivister og har derfor en lang CV liste. På 
hjemmesiderne kan man læse og kigge nærmere. 

 
   

 
På næste udstilling i Fyrgården kan ses Grønlandske malerier og 
tegneserier af Nuka K.Godtfredsen og keramik af Gukki Willsen Møller 
i perioden 29. maj- 27. juni 2010 


