Om Lina Murel Jardorf
(født 1963)

Lina er en autodidakt kunstner og har i flere årtier arbejdet
intenst med figurativ billedkunst. Omkring årtusindskiftet blev
bronzeskulpturer også en vigtig del af hendes univers og har lige
siden spillet en stor rolle for Linas udtryk på lige linje med hendes
malerier. Hele Linas billedverden er eventyrlig, farverig, spirituel og
trækker især på den feminine kraft i universet.
Linas fysiske omdrejningspunkt er både privat og arbejdsmæssigt
Æbleblomst Gård, hvor hun bor, arbejder og har sit eget bronzestøberi.
Eftersom Linas største inspirationskilde er naturen og Moder Jord,
finder hun ofte sine motiver i engene og skovene omkring gården
og inkorporerer gerne anderledes materialer som blomster, blade og
fjer i selve kunsten.
Lina har gennem tiden skabt talrige personlige værker for både
privatpersoner og store virksomheder, der behøvede malerier
og bronzeskulpturer til deres domiciler. Ved siden af kunsten på
Æbleblomst Gård har Lina også sit eget galleri i Lyngby med både
malerier og bronzeskulpturer.
2

3

Kronprinsesse Mary
Kronprinsessen indviede 8 nye rekreationsboliger som
protektor for KFUM’s Soldatermission i Høvelte d. 4. april 2014
og det gjorde hun med sikker stil og store smil!
Kronprinsen indviede samme dag Linas flotte rustne jernskulptur
med udspring i kristendommen, det keltiske kors, træet, fugl og hest
– og selvfølgelig ses hendes kvinde i skulpturen. Lina har doneret
denne store skulptur til soldater, som vender hjem fra krigen med
skader på sjæl og krop i krigen mod kvindeundertrykkelse og terror.
Kronprinsessen indviede skulputen med sikker hånd og smil og
modtog også en jernskulptur, som var en del af den store skulptur,
som symbol på Kronprinsen og hendes famlie.
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Maleprocessen

Bronzeskulpturens proces

”Skabelsesprocessen i mine oliemalerier er en dyb og krævende proces. Jeg
trækker på nogle dybe og intense lag i mig selv, men også energier, som er
rundt om mig, og hele fortællingen i min kunst er om Moder Jord.

Som basis for en vellykket bronzeskulptur ligger der altid en tegning, som
Lina komponerer ud fra køberens ønsker. Tegningen og voksmodellen er
fundamentet for Linas bronzeskulpturer og bestemmer, hvilken retning
kunstværket bevæger sig.

Ofte ligger der mellem 12 og 24 lag maling på lærredet. Der er et meget
eventyragtigt samspil i de mange farver. En kvinde er malet med en tynd og
sanselig streg, og ofte er der et dyr med på maleriet. Kvinden har et kæmpe
hår, som symboliserer trækroner.
Forskellige græsarter, blomster, jord, løv og blade har en stor værdi i mine
malerier. Disse materialer fra naturen indfletter jeg i de allerførste lag, så
Moder Jords sjæl ligger nederst i maleriet.
Malerierne er olie på lærred eller akvarel og tusch på håndgjort papir. Alle
lærreder er lavet af hør i den bedste kvalitet fra Belgien. Kunsten har været
en del af mit liv, siden jeg var barn, og i 1989 solgte jeg mine første fem
malerier. Siden da har kunsten spillet en stor rolle i både mit private liv og mit
arbejdsliv, som flyder sammen til én energi. I 2019 har jeg 30-års jubilæum.”
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Det er healende at lave skulpturer. Den kunstneriske proces kurerer både
fysiske og psykiske sår og giver gode endorfiner i kroppen. Men tag ikke fejl det er både følelsesmæssigt og intellektuelt krævende at lave kunst, og Lina
giver sine værker fuld opmærksomhed igennem hele forløbet. Når værket er
modeleret færdigt, skal det igennem mange arbejdsgange.
Fra syrebad, afstøbning i sand, selve støbning i bronze, udbankning og
slibning til patinering og syrebad og den endelige finish, hvor skulpturen
bliver poleret efter Linas kunstneriske øje.
Hele processen foregår i tæt samarbejde med støbere på Atelieret i Allerød.
At have mit støberi derhjemme betyder meget for flowet i min kunst. Jeg
kan følge med i støbningen, og helt fra start til slut følger støberen og jeg
processen.
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Tilmeld dig nyhedsbrevet
Ligesom kvinderne
er jordkloden
et gennemgående
symbol

Så modtager du invitationer til udstillinger og overværelse af bronzestøbninger

Enten via sms på 23 99 18 99
eller på mit site www.LinaArt.dk.
Nyhedsbrevet Det kommer 4-6 gange
om året. Så modtager du blandt
andet invitationer til udstillinger og
overværelse af bronzestøbninger. Du
kan også vinde min kunst og holde
øje med arrangementer i skulptur- og
sanseparken.
Eget støberi i Allerød, hvor du kan
overvære bronzestøbninger og få en
snak med støberne og ikke mindst se
det fantasifulde atelier på 300 m2 med
den unikke æbletræ- og granplantage.
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Udsnit fra bogen

’Et hjerte af Bronze’
Bogen kan købes på i kunstbutikken og
på www.LinaArt.dk

Stor kunstbog
Tak til kunstsamler Jens-Peter Brask, som har taget de fleste billeder
til bogen ’Et hjerte af bronze’ og derigennem belyst
arbejdsprocessen af en bronzeskulpturs tilbliven.
Jeg er meget glad for resultatet og vise hvor mange
arbejdsgange der ligger bag en slulptur.
Er du intresseret i at overvære en støbning holder Lina åbent hus
4 gange om året. Du kan se datoerne på www.LinaArt.dk
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Budskabet i min kunst
Det største budskab i min kunst er en hyldest og kærlighed til Moder Jord, den helt
fantastiske natur, og de væsner som lever på og i hende, mit budskab er om kærlighed,
glæde og omsorg.
En af de helt store inspirations kilder er naturen... det er skovene, rideturene med
mine heste som går frit foran atelieret og på min plantage, her er 12 tønder land som
giver liv til en lille sø, 150 æbletræer, grantræs lund, levede hække og tonsvis af fugle
og rovfugle, små som store, harer og andet vildt.
Jeg lever i tæt symbiose med min kunst, mine heste og andre dyr. Naturen her på
Æbleblomst Gård er smuk og dyb, så når jeg går rundt her eller rider ud i skovens
dybe stille ro giver det mig en stor inspiration og usigelig glæde. Energien fra Moder
Jord føler jeg i den grad når jeg ligger på jorden med mit ansigt ned til hende og hører
hendes hjerteslag, bliver jeg rolig og tryg….. og det kan jeg ta med mig ind i kunsten
og formidle hendes blide, stærke og kærlige budskab. Min fornemmeste opgave er at
min kunst bliver stærkere og stærkere og udvikler sig for hvert år.

Lina Murel Jardorf er en af Skandinaviens bedste kunstnere til at skabe hesteskulpturer.
Erfaring fra 35 år på hesteryg og et 15-årigt smukt og tæt samarbejde med
andalusierhoppen Arancha, har været med til at Lina forstår at skabe bronzeskulpturer
af de elskede heste med fokus på de smukkeste detaljer.

Fotograf Sif Meincke

Tak til alle jer private samlere samt de firmaer som har troet på min kunst i over 30 år.
Det er blevet til mange spændende opgaver.

Kunst & heste
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En god måde at komme helt tæt på kunsten er at besøge
enten de store udstillinger, Æbleblomstgård eller KunstButikken i Gentofte.
Du kan også aftale et møde med Lina til en snak
om værkerne eller en bestilling.
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Dressur-rytteren
Torben kaufmann

bestilte sin Thor og sig selv i bronze.
En drøm igennem mange år blev til
virkelighed. Den dygtige og smukke
vallak, som han red i 13 år og vandt
mange præmier på, blev til en smuk
skulptur.
Det lykkedes mig at fange deres
kærlighed til hinanden og ikke mindst
den elegance som begge beherskede
og Torbens rankeholdning.
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Book

møde med kunstnerinde
Lina Murel Jardorf og
få en snak om kunsten
eller hvis du har en
særlig bestilling.
på Tlf. 23 99 18 99.
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Koldpresset
Æblemost
fra egen
plantage

Æblerne er ikke sprøjtet eller gasset.
Kun moder Jords frugter og i blandt
de 150 æbletræer går mine heste og
pruster i æblerne.
Æbletræerne står på 10 tønder
naturplantage ’Æbleblomst

Gård’ i Allerød. Du kan købe mosten
på www.LinaArt.dk

Når jeg laver bronzeskulpturer,
er jeg under hele processen
i tæt kontakt med
guddommelige energier,
der hjælper mig på vej. Jeg
forestiller mig, at jeg omgives
af gamle mestre og føler,
hvordan jeg opfyldes af en
universel kraft.
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For mig er skulpturer
lig med leg, og der er en
sjov lethed over arbejdet,
som står i kontrast til
bronzeskulpturernes fysiske
tyngde. At slæbe rundt på voks,
støbeforme og bronze har
gjort mig fysisk stærk, men det
kreative arbejde giver mig luft,
plads og frihed i hovedet.
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Galleri ’Kunst’ i Gentofte
I Galleri ’Kunst’ på Gentoftegade 33 er du altid meget velkommen til at
komme forbi. Her kan du se og opleve de seneste værker,
få gratis katalog, en dejlig kop kaffe latte og en god snak om kunsten.

Atelier & BronzeStøberi ’Æbleblomst Gård’
Kollerød Bygade 36, 3450 Allerød

Galleri ’Kunst’
Gentoftegade 33, 2820 Gentofte
Tlf. +45 23 99 18 99 / Email Lina@LinaArt.dk / www.LinaArt.dk

