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bodil-lisbeth-thomsen.dk   
KKArt. 

Arbejder med maleri, foto, grafik, skulptur i forskellige temaer. Hjemmesiden er opdelt 
derefter og under cv uddybes temaerne. 

"Bodil Lisbeth Thomsens værker viser en facination af naturen, landskabets 
stemningsøjeblikke og  også en facination af menneskene, bevægelser og energier 
imellem os i mødet og i dansen. 
Uanset hvordan hun sætter tingene sammen, er det helt afgørende at finde en balance i  
samklangen og det lykkedes fint for hende. 
Hun har en kraftfuld malestil med kraftig brug af vilde og voldsomme farveudladninger. 
Bodil Lisbeth Thomsen overbeviser med en billedserie med titlen " import fra Cuba", hvor 
gamle amerikaner bilers omrids, som de sees dominere i Havannas bybillede, indskrives i 
nogle smukt nuancerede og koloristisk gennemarbejdede og ellers helt abstrakte 
farvekompositioner. En for mig positiv overraskelse, der viser stor dybde " ( Stig Vinding 
Midtjyllands avis )  

Uddannelse: 
Århus kunstakademi ( maleri og skulptur) 
Grafisk skole 

Udvalgte udstillinger fra år 2000 til 2015: 
Museum Jorn, Silkeborg 2015 
Dokk 1 Aarhus 2015 
Den gule villa Frederiksberg 2015 
Galleri Art Expo 2015 
BERLIN soup international kunst og performance festival 2015 
Galleri Bredgade 22, københavn 
Galleri Dencker og Schneider,BERLIN  
Galleri Gathering of The Tribes, Manhatten New York 
Filosoffen, Odense 
Galleri By-Art, Odense 
Aarhus kunstbygning. 
Aarhus filmstudie 
Kulturspinderiet, papirfakrikken Silkeborg 
Galleri All-Arts, Kappels Tyskland 
Galleri Silkeborg 
Galleri Jenzen, Ålborg 
Galleri Munken 
 Se1gallery, London 
Dronninglund kunstcenter 
Skanderborg kulturhus 
Ålborg kunstpavillon  
Kirsten kjærs museum 
Galleri Pettersson, Horsens 
Kunstcenter Silkeborg bad  år 2000 
KP kunstnernes censurerede påskeudstilling 
KS kunstnernes censurerede sommerudstilling 
Galleri 12- Dr s censurerede udstilling 
Galleri Silkeborg kunstnernes hus. 

http://bodil-lisbeth-thomsen.dk


Bodil Lisbeth Thomsen.  K5H2O Bronzefigurer i vandbassin .
De to af figurerne skal have soklen savet tyndere så de fremkommer “usynlige” og 
figurerne står på vandet. Dette arbejder jeg på lige nu .  Ligesom jeg laver den 
sidste finish på bassinet med 1 cm højt vand . Figurerne er ca 35 cm høje.



 

 


