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Dette katalog vil give dig en unik mulighed for at få et indblik i Lina Murel Jardorfs
kunst, hendes liv, inspiration og tanker.
Kunstner Lina Murel Jardorf er kendt for sine bronzeskulpturer og oliemalerier samt
for de helt store bronzeskulpturer i og foran Sjælsø Gruppens domicil i Allerød, på
Ros Torv i Roskilde, til Sparbanks domicil i Skive, den 4 meter høje jernskulptur foran
House of Dream i Vallensbæk, 4 store skulpturer og malerier til Deloitte i Birkerød.
Kunsten bliver også brugt til gaver og awards. Novo Nordisk tilbagevendende awards,
IBM’s spydsspids og Robert Mondavi Winery Kulturprisen 2008 for at nævne nogle.

Min inspirationskilde
Min vigtigste inspirationskilde er at være i tæt kontakt med naturen, altså Moder
Jords værk. At gå en tur i skoven alene, sammen med mine nærmeste, mine dyr, ride
en tur i den majestætiske skov, fylder mig med energi til at skabe. Samtidig bruger
jeg en del tid på at samle blomster og løv som indgår i mange af malerierne.
Min meditation og buddhisme er den ro, som giver mig nøglen til at tilsidesætte
mig selv, når jeg modelerer og maler, skaber kunsten.
Når man betragter et værk, strømmer der energier som omsorg, kærlighed og ikke
mindst skønhed – bl.a. ens egen skønhed – ud fra min kunst. Noget som ofte sætter
følelserne udefinerligt i gang, og lag for lag kan man faktisk afdække mine værdier,
følelser og tanker og måske også ens egne.
Jeg håber at kunne åbne beskuerens øjne for bl.a. sanselighed og kærlighed både for
sig selv og andre levende væsner, som er omkring os.

Foto: Sif Meincke
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kunsten & sporten Mødes
saMarbejde Med svøMMepigen lotte Friis
Svømmeren Lotte Friis har indgået en aftale med kunstneren Lina Murel
Jardorf om et usædvanligt og spændende samarbejde. Der er tale om et
langsigtet projekt, der rækker helt frem til OL 2016 i Rio.
Lina Murel Jardorf, der til dagligt arbejder fra sit atelier på “Æbleblomst Gård” i
Allerød, vil på lang sigt portrættere Lotte i en række kunstværker dog med sin
egen streg. Lina er som kunstner kendt for at arbejde med temaerne “Følelser - Livet - Kærligheden - Moder Jord og Naturen”. Hun arbejder med malerier og skulpturer i bronze. Både malerier og skulpturer i såvel små som store
størrelser. For 10 år siden udsmykkede Lina “Ny Allerød Gård” mens Sjælsøgruppen havde sit domicil der. Det er bemærket af mange. Hendes største
skulptur, den 4 meter høje “ Opstigende Sjæle” prydede netop indkørslen til
“Ny Allerød Gård”.
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dyret, til naturen og ikke mindst men måske
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’sorg’
Vi bliver måske forladt af vores elskede, eller vi mister en af vores hjertets kære og dermed ryger vi ned i sorgen, men lige netop her bør vi

’vrede’

huske på lyset, lyset fra os selv, vores selvværd, og glæde, det positive
i vores liv og naturen, Moder Jord som jo nok er en af vores største

Vi lider, når vi lader følelserne tage over,

helbredere, og som vi bør værne om, ligesom vi bør værne om os selv,

når vi bliver vrede og hævngerrige, når vi

se det skønne i os selv, elske os selv. Dermed kan andre også elske os...

møder modstand. Her er det, vi bør tage
fat i følelserne, egoet, jeg’et og styre det
til noget positivt og glædeligt. Vrede bør
vi acceptere som en del af vores lærdom
og udvikling. Vær opmærksom, lad ikke
vreden tage over og dermed langsomt
blive ædt op.

’håbløshed’
Der vil i blandt være håbløshed, som
nemt kan føre til ligegyldighed... og li-

’oMsorg’

gegyldigheden sætter os nogle gange i
en tilstand, hvor vi lader vores liv i nuet

Omsorg for ikke kun dine nærmeste, men også omsorgen for Jorden,

sive ud mellem fingrene på os som fint

tag f.eks træer - store majestætiske træer - drag omsorg for dem. Selv

sand - sekunder og minutter som al-

de små indsatser kan bære stor frugt, opstammede træer er smukkere

drig kommer tilbage af vores dyreba-

end fældede træer. Man har et ansvar, når man ejer et stykke af jorden,

re tid på Jorden. Men den eneste, som

menneskeheden har udråbt sig selv som ejer af træer, buske, blomster

kan gøre noget ved den tilstand, er ikke

og dyr, ejer af Moder Jord? - alt hvad vi gør, ved det vi ”ejer” er det

samfundet

samme, som vi gør ved os selv...

- men kun dig selv.
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’Frihed’
Hvad er frihed? For mig er det at være fri at slå dragen
ihjel, for dragen er = egoet... Egoet?... Egoet lever af at
give os frygt, angst, hævn og magt. Den lille stemme
som er inde i os alle, som punker os og bliver ved at
knevre løs, om alt det vi finder uretfærdigt. Hvis vi
dræber dragen eller i hvert fald paralyserer den, så er
vi fri, fri af egoet... fri til at svømme i havet, fri til at
ride på bølgerne, følelsen af frihed giver selvværd... og
så er vi tilbage til, at vi skal elske os selv, før vi kan
bede andre elske os.

’glæde’
Glæde er ikke afhængig af, hvad vi ejer, men hvad vi
har evne til at blive lykkelige over... For mig er glæde
meget tæt forbundet med musik... musik giver mig
smukke oplevelser og bringer mig ind i en verden,
hvor der er masser af glade blomster i låget... En af de
nemmeste smittebærer er ”glæde” - tænk på de dage,
hvor du kan mærke, at din glæde bobler over - og hvor
du så igen kan mærke, hvordan du smitter din næste
med din sprudlende energi.
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kunst skal være givende
Jeg føler ikke, at kunst skal være destruktiv og negativ, men være givende.
Mange mennesker lever i dag et liv fyldt med negative spændinger og
stress – ofte fortravlede mennesker.
Det er nemt at falde i hullet med det aggressive og negative liv – en af de
svære ting i livet er at finde kærligheden og glæden – at vende det negative til det positive….
Som kunstner er jeg i så smuk en position at have den mulighed at fylde
beskueren med glade og positive oplevelser via min kunst.
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kunde: novo nordisk kunstForening, 2008
”Alle medlemmerne af Novogruppens Kunstforening er helt specielle, så i 2008 ønskede vi at
give dem en julegave, der hyldede både den individualisme og det fællesskab, som vores kunstforening står for. Linas kunst samler folk, uden dog at miste blikket for den enkelte, og derfor
valgte vi hende til at skabe en unik skulptur til hvert af vores 1200 medlemmer. Før de blev givet
væk, udstillede vi dem alle sammen på et stort glasbord i Pakhus 12 i København. Her voksede
bronzekvinderne nærmest sammen til ét stort værk, en kæmpe installation, der indgød glæde,
styrke og håb.”
Thomas Christiansen
Formand for Novogruppens Kunstforening.
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kunde: deloitte, 2009
Dyb tillid. Fortrolighed. Og urokkelig styrke. Hos Deloitte i Birkerød
formidlede Lina revisionsselskabets kerneværdier igennem 5 bronzefigurer. Ranke kvinder på piedestaler blev fordelt rundt i bygningens
indgangsparti, hvor de kunne byde firmaets gæster velkommen. Skulpturernes hårpragt forestiller brusende bøgekroner – en forbindelse til
træet som symbol, der med sine dybe rødder indgyder ro, tryghed
og stabilitet. En anden skulptur balancerer med en klode i venstre
hånd – en påmindelse om Moder Jords evige omsorg. Kvindefiguren
og træerne går igen i det nærmest glødende oliemaleri, som hænger
ved receptionen og spreder positiv energi til dem, der har viet deres
arbejdstid og kræfter til Deloitte.
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i håret da musik er stadigvæk en meget stor del af hendes liv.

spilles efter, de 4 træer er hendes børn (det 4. kan anes i højre hjørne) hvor hjerterne afspejler børnebørnene, og selvfølgelig masser af noder

Privat bestilling af en kunde som har spillet violin helt tilbage til 1963 hvor hun spillede Vivaldi, nodebåndet ses nederst i kjolen som der kan

kunde: rigshospitalet, psykiatrisk center, 2011
”Hun var så smuk, at jeg måtte kysse hende”, sagde en af patienterne på Rigshospitalets psykiatiske afdeling, da personalet spurgte til hans farvede læber.
Manden havde lige plantet et kys på et af de vægmalerier, som Lina havde udsmykket 2 lukkede, intensive afsnit med, under det frivillige kunstprojekt ’Do
Good’. Det er netop de healende egenskaber i Linas værker, der begejstrer både
patienter og personale. ”Jeg ville lukke naturens strålende kræfter ind i en verden, hvor folk sjældent ser solen”, siger hun selv.
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Jeg har doneret en del værker efterhånden til forskellige gode formål, f.eks. har
min skulptur via Golfturneringen Pnik Cup indsamlet over 32 millioner til ”støt
brysterne”
Denne skulptur har jeg lavet til KFUMs Soldatermission i Høvelte, der har skabt 9
rekreationshjem til hjemvendte skadet soldater fra bl.a. Afganistan.

titlen er ”livets kerne”
Ind til kernen i sig selv, og helbredelsen kommer via Moder Jord.
Det betyder meget for mig at give disse værker fordi jeg synes de soldater som
skal bo på hjemmet har gjort en KÆMPE stor indsats for at vi kan bevare demokratiet og jeg som kvinde er det en ekstra vigtig kernesag, da det for mig er meget
stort at jeg lever i et land hvor jeg frit kan gå klædt som jeg vil og ytre mig i det
omfang jeg har lyst....
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kunde: restaurant era ora, 2010
”Da jeg startede min eksklusive klub Elvios Friends, ville jeg skabe et fællesskab. Medlemmerne skal føle sig unikke og forbundne, og derfor bad jeg Lina om at lave et
personligt ikon til hver af mine Friends. Resultatet er en lille bronzeplade præget med
navn og en unik kvindefigur, som udstråler styrke, livsglæde og nydelse. I dag har medlemmerne ikonet på deres skrivebord, i vindueskarmen eller med sig i lommen - som
en talisman, der minder dem om vores forbindelse. Linas budskab er kærlighed, og det
formidler hun perfekt med klubbens symbol på eviggyldigt venskab.”
Elvio Milleri
Restauratør og ejer af Michelin-restauranten Era Ora

30

31

Jordkloden til eviggørelse af far, mor og børn via hjerter og stjernetegn, kan bestilles.
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Jeg patinere alle mine skulpturer selv, skulpturerne er som altid støbt hos danske
og svenske bronzestøberier, i modsætning
til de fleste af mine kolleger, der får støbt
i Kina. Nærhed er en meget vigtig del, af
den jeg er og det jeg tror på. Jeg synes, at
jeg som kunstner har en forpligtelse til at
udleve den autentiske nærhed i alle aspekter af min kunst, og derfor kunne jeg aldrig
drømme om at få støbt mine værker på
den anden side af kloden.
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Smuk skulptur til nyt domicil for DEKO Vest i Vejle.
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