
          

Udstilling: ”Rasa D. Olesen” 8. august til 19. sept. 2019 
 

Fernisering torsdag d. 8. august 2019 kl. 17 – 18.30. 
 

Rasa Dzimidaviciute Olesen er født (1969) og opvokset i  
Litauen, men har boet i Danmark i 19 år.  
Hun er uddannet kunstner fra Brugskunstskolen i Kaunas  
(1989) og Kunstakademiet i Tallinn Estland (1993).   
Rasa fortæller historier i sine billeder. Hun bevæger sig i  
en verden af myter, fortællinger, eventyr, sangtekster,  
ordsprog og ordspil, så mennesket og dets forhold til  
omgivelserne, naturen og ikke mindst til sig selv, er de  
vigtigste temaer i Rasas billeder. Selvbekræftelsen,  
længsler efter den eneste ene, søgning efter det perfekte  
liv og den ægte sandhed, er nogle af de mange temaer  
hun arbejder med. 
Rasa kan blive inspireret af en bibelsk historie, en  
evergreen, et personligt menneskes skæbne eller et  
samfunds problem, som bliver omtalt i medierne.  
Ved brug af surrealistiske udtryk, blandes de velkendte  
bibelske historier, myter eller eventyr, med nutids- 
menneskets tankegang og der findes nye måder at  
fortolke og fortælle en historie på.  
Beskueren skal huske at tage sin humoristisk sans med,  
da de fleste billeder indeholder en eller en anden form  
for humor.  
Udstillingen viser en bred vifte af Rasas billeder fra de  

seneste 5 år - grafit og tusch tegninger, oliemaleri og  

gicléetryk. 

 Man får fornemmelsen af en udvikling af et billedsprog. Rasas ideer forbliver satiriske, symbolske og med et stænk af 

surrealisme. 

Et helt særligt tilbud! 
 

Som et minde om den kendte, afdøde kunstner, Søren Andersen, vil det være muligt at erhverve sig 
et ”Søren Andersen – tryk” ganske gratis ved ferniseringen d. 8. august og kun denne dag.  

 
Vi byder også på lidt snack og et glas vin! Alle er meget velkomne. 

 

Med venlig hilsen Horsens Kunstforening 
 
Læs mere på www.horsenskunstforening.dk  

Udstillingen kan ses alle dage i Horsens Sundhedshus, Grønlandsvej 1, Horsens, på 1., 2. og 3. sal.  

 

http://www.horsenskunstforening.dk/

