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Besøger de Sorte Indsøer har præcis den dobbelttydighed, der er iboende i kunstnerens kredsen om naturen

som en eksistentiel ramme. Lise Blomberg Andersen maler landskaber med nordisk flora, hvor dyr og
mennesker bliver til en slags mytologiske blandingsvæsener. Og med sarte, men uhyggeligt præcise afsæt af
farve opbygger hun en malet collage; en bevidst nedbrydning af det klassiske naturalistiske værk, men dog

med en klar markering af perspektiv og dybde. 

Besøger de Sorte Indsøer udgives i forbindelse med hendes soloudstilling med samme titel på Kant Galley i
2013. 

Lise Blomberg Andersen (1971) har siden hun blev færdig på Det Kgl. Danske Kunstakademi i 2002 været
optaget af mediet maleri. Blomberg Andersen har i mange år udforsket menneskers grundvilkår og

almenmenneskelige følelser omkring nærvær og tomhed/tab og ensomhed/samvær. Omdrejningspunktet er
vores tilknytning til verden og til hinanden.
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