
 

 

Fernisering:  
torsdag den 5. september, kl. 13.30-14.30 
Huset er vært ved lidt til halsen og ganen 

 

Anette Bøtter 

 

Lidt om mig: 
Inspirationen til mine billeder henter jeg i kroppens udtryk og 
bevægelse. Kroppen er i sig selv et kunstværk - den er 
dynamisk og kraftfuld, men den kan også udtrykke det 
poetiske, intuitive og modtagelige – den er følelser og sjæl. 
Kroppen er fuld af fortællinger, og jeg forsøger at fange det spontane, livfuldheden i 
nuet.  

Hjemmeside: www.galleristorm.dk 
Mail: galleristorm@gmail.com 

tlf.: 61 10 79 93 
Badstuen 38, Troense, 5700 Svendborg 
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Den maskuline kraft og den feminine energi er jeg dybt fascineret af, og jeg forsøger at udtrykke 
sensualiteten og den livskraft, der ligger i det indre.  Erotik er kroppens digtekunst, hvor fantasi, 
intellekt og krop udgør et hele. Skønheden ser jeg i helheden: i musklerne, der former styrken i et 
skulderparti – eller den eftergivende, bøjelige kraft i ryggens svaj. Kroppen er for mig den største 
æstetiske inspirationskilde -  den skal ses i sin skønhed, uafhængig af tid og alder. 
 
Jeg arbejder efter kvindelige og mandlige modeller – enkeltvis og som par. Intensiteten i parrets 
sanselige udtryk og poesien i deres bevægelser optager mig. Jeg sørger for at skabe en stemning af 
tillid og inspiration gennem musik, mens jeg arbejder, og det glæder mig meget, når mine modeller 
oplever sig selv fortalt gennem mine penselstrøg. 
 
Dans er min store inspirationskilde – og jeg har på mine kunstrejser opsøgt flamencodansens 
kraftcentre i Sevilla, hvor jeg har tegnet de pragtfulde flamencodansere, der får scenen til at ryste og 
publikum til at begejstres. Argentinsk tango med al dens passion er også blandt mine yndlingsmotiver. 
Jeg har bestillingsarbejder indenfor dans og idræt, hvor man får sit eget personlige portræt fastholdt i 
nuet. - Kroppen med dens udtryk og bevægelse tænder mit blik og mine sanser, så jeg må give den en 
kunstnerisk form og lade den tale sit eget levende sprog. -  Verden bliver fuld af fortællinger gennem 
de mennesker, der bevæger sig i den. 
 
Jeg arbejder i en hurtig croquis-streg med flydende akryl, akvarel, kul og tegnetusch. Akryl på lærred 
udgør et dybere studie og er affødt af iagttagelsen i nuet. 
Jeg er indehaver af Galleri Storm, som er mit atelier, og mine aktiviteter udspringer herfra. 
Jeg afholder croquis-arrangementer og kurser, hvor fællesskab, liv og leg er en vigtig ingrediens, og 
hvor deltagerne lærer at tegne den nøgne krop i en afslappet atmosfære. 
Jeg er uddannet billedkunstlærer og har taget kurser på Svendborg Kunstskole i croquis og maleri samt 
studeret kunsthistorie. Jeg er cand.mag. i dansk og engelsk og seminarielærer på Den Frie Lærerskole. 
Jeg har mange udstillinger bag mig og har arbejdet med større projekter som en billedfrise på 44 m af 
gymnaster i bevægelse på Gymnastikhøjskolen i Ollerup – samt projektet Body Storm i DGI-byen i 
2009. Croquis i kirken til præstens prædiken, var en spændende opgave. 
Jeg er medlem af kunstnersammenslutningen Tøsingerne, Tåsingekunst og Croquisdanmark. 
 
Anette Bøtter, Galleri Storm, www.galleristorm.dk 

  

 


