
Collect and Reflect 
-Foredrag og workshop 
 
 
 
Kom til en intens, inspirerende og lærerig workshop, hvor jeg vil føre dig ind i nogle af maleriets 
mange facetter med masser af inspiration at hente i de metoder jeg bruger til at opbygge mine 
billedeuniver og  som jeg her vil forsøge at give videre. Med samtaler og foredrag, tekniske fif og 
eksperimenter, vil jeg forsøge at skabe et rum med høj energi og lyst til at undersøge hvad male-
riet kan. Med fordrag og efterfølgende workshop Collect and Reflect , vil jeg  introducere nye må-
der at arbejde med tegning, maleri og collage på. 
 
 

Udgangspunktet vil først og fremmest være det individuelle udtryk. I en verden fuld af billeder er der 

nok at tage af til eget maleri, lige meget om du er til det ekspressive og vilde, eller det mere nedtonede 

og stille. Men hvad er det der inspirerer dig? Hvordan kommer du frem til værket? Hvad er det der får 

dig op af stolen? Er det fragmenter fra hverdagen eller er det måske fantastiske kunstværker du har set, 

der er med til at præge dig i dit valg af farve, motiv og idé?Jeg vil have fokus på hvordan man kommer 

frem til værket, bl.a. ved at bevidstgøre brugen af inspirationskilder, - altså hvordan vores daglige ind-

tryk kan bane vejen til dit eget billede. Jeg vil komme med et indspark til hvordan man kan bruge sine 

inspirationskilder til at komme frem til sit eget udtryk uden at kopierer ” de andre”, men blot samle 

sammen og derigennem reflekterer.  

 
 
 Trine Boesen er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 1997-2002, 
og Det Jyske Kunstakademi i Århus i 1995-1997. Trine har siden sin afgang fra Det Kongelige 
Danske Kunstakademi arbejdet intenst med maleriet, og udstillet sine værker i både ind- og ud-
land. Man har kunne opleve hendes værker i Sverige, Norge, Tyskland, Italien, USA og Kina. I 
Danmark har Trine Boesen udstillet på mange af landets museer og gallerier, der i bland Aros, 
Kunsten, Kunsthallen Brandts, Vejle Kunstmuseum og Kunsthallen Charlottenborg. Trine Boesen 
er repræsenteret i flere samlinger bl.a. Aros, Kunsten og Ny Carlsberg Fondet og hun har flere 
udsmykninger bag sig. Senest har Trine Boesen haft en solo udstilling hos galleri møllerwitt i 
Århus og Format i København. Næste separat udstilling er på Trapholt i Kolding. Se evt. mere på: 
www.trineboesen.com 
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KURSUS for billedkunstlærere i KiN 
Mandag den 13. januar 2014 , kl. 17.00 til 21.00 på Nordkraft niveau 4 (overfor DGI) 


