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Keramik og smykker Conni Bisschop 
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naturen. Da det ikke kun er det sete, men det oplevede, både i det 
store perspektiv og det nære, bliver mine malerier eksplosive 
naturabstraktioner. Jeg arbejder konstant med at finde en balance 
mellem det abstrakte og det konkrete; mellem kaos og orden. 
Oftest i klare farver og helst malet i det fri. 

Jeg er også meget fascineret af at arbejde med model, både som 
den hurtige streg og modellens bevægelser og statur. Dette 
udtrykker jeg både med akvarel/tusch på papir og med akryl på 
lærred. 
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Det er samklangen mellem mit ydre og indre liv der bevidst eller 
ubevidst giver inspirationen. 

Jeg søger udfordring i at indkredse glæde, sorg, humor, 
fortvivlelse, kærlighed, lidenskab eller momenter af 
livsprocesser og udtrykke dem i mine ting. 

Materialerne er ler af mange arter… hvidt, sort, brunt, 
almindeligt lertøj, stentøj eller porcelænsler. 

Jeg arbejder med skulpturelle krukker, smykker mm. 

Jeg har siden foråret 2014 været del af en alsidig kunstnergruppe 
der udstiller i ARTsFÆLLER i Skattergade 14 i Svendborg. 
 

Autodidakt keramiker og 
lermager.  

Mennesket og organiske 
former er det 
gennemgående tema i 
mine ting. 

Livet og menneskene 
omkring mig er en frodig 
inspirationskilde 

Det at male er blevet en stor 
del af mit liv. Siden 1995, hvor 
jeg gik på daghold med maleri 
og tegning på Svendborg 
Kunstskole, har jeg malet ved 
forskellige kunstnere på kurser 
og alene. 

Jeg maler akrylmalerier med 
motiver som oftest består af 
indtryk, lys og stemninger fra 


