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V/ KUNSTMALER ANNE GRETHE PIND

Malerier  •  Foredrag  •  Malekurser

Oplev galleriet med mine mange ekspressive livsbekræftende malerier til 
salg. Malerierne ses i personlige omgivelser blandt møbler og glasting. Det 
bevirker, at du lettere kan forestille dig, hvordan maleriet vil tage sig ud 
hjemme hos dig. 
Farverne i malerierne genfindes også i omgivelserne. Det skaber den gode 
energi, som besøgende ofte begejstret bemærker, når de træder ind i gal-
leriet.

I galleriet finder du malerier i mange størrelser og farver. Jeg vil glæde mig 
til at vise dig rundt og hjælpe dig med at finde det billede, som netop passer 
til din smag.
Galleriet består af 3 etager inklusiv et omfattende magasin. Finder du et 
maleri i magasinet, som du gerne vil se blandt møblerne, så hænger jeg det 
straks op for dig.

MALERIER TIL SALG



•  Kom med på en rejse i mine malerier malet gennem hele livet.
• Hør om hvordan tilsyneladende tilfældige hændelser har fået mig til at 

tage store spring i livet og om hvordan, intuitionen og malerierne har vist 
mig vejen.

•  Vi har alle en vej, vi skal gå, og vi mærker glæde og begejstring, når vi er 
på vores vej. 

•  Bliv ledt på vejen ved at lytte til din indre stemme og læg mærke til det, 
livet viser dig.

•  Lad dig inspirere af min fortælling til selv at lytte og handle efter din egen 
indre stemme.

FOREDRAG

MOD TIL FORANDRING

• Naturen er vores store læremester og inspirationskilde til at finde vores 
indre styrke.

•  Med udgangspunkt i, hvordan naturen og malerierne har vejledt mig gen-
nem livet, vil jeg fortælle om, hvordan vi kan lære at se naturens detaljer 
samt se ind i et maleri og læse dets budskab.

• Inspirerende og kyndig undervisning i kunsten at male og kunsten at se.

• Der er fokus på træning i fordybelse, accept og undrende nysgerrighed.

• Kom i kontakt med dit ubevidste indre og giv din sjæl mulighed for at tale 
til dig.

• Nyd din egen udviklingsproces og få nye indsigter.

• Nyd dine mesterværker med øjnene og lyt til dem med hjertet.

• Vær i din egen kunstneriske proces og lad dig inspirere af andre.

• Pryd din væg hjemme med din egen kunst og opdag dagligt nye ting i 
dine malerier.

• Dagkurser, weekendkurser og gruppeworkshops arrangeres løbende.

• Kurserne afholdes i Galleri Pinds skønne omgivelser. 

MALERKURSUS
KUNSTEN AT MALE OG KUNSTEN AT SE 

UDTALELSER
Inspirerende og rørende foredrag , der 
åbner ens øjne for både skæbne, sjæl 
og maleri. Det har givet mig lyst til at 
udtrykke mig gennem maleri. En be-
vidsthed om at nogle ting, der er sket i 
år, er sket af en bestemt årsag 
– som et tegn.”
- Kirsten Marie Juel Jensen

“ “ Altid spændende at få flettet livshisto-
rie sammen med ”vejen” professionelt. 
Det hører jo sammen. Du er et smukt 
eksempel på, at hvor der er en vilje, 
kommer der en vej. Rent teknisk kunne 
jeg godt have lyst at høre mere om dine 
maleriers tilblivelse, for du er en inspire-
rende fortæller. ”
- Pernille Ek

UDTALELSER
”Anne Grethe er super inspirerende at 
være på malekursus hos. Jeg havde in-
gen forventning om, at jeg kunne give 
mig hen i arbejdet med billederne og 
fingermalingen i 2 dage. Men tiden fløj 
af sted, og jeg fik malet motiver, jeg 
ikke havde forventet. Jeg ser ikke mig 
selv som den store kunstmaler, men det 
lille kursus med maling gav mig kontakt 
til nye sider af mig selv. ”
- Susanne Gram-Hanssen

“ “ Tak for et fantastisk kursus. At lære at 
male mindfuldt har givet mig flere veje 
til min intuitive sjælelige kraft. 
Du skaber et trygt rum, og du inspirerer 
til at åbne sig for maleriets budskaber 
og egen vej. Fantastisk at det kan ske 
i dit hjem blandt dine inspirerende ma-
lerier.” 
- Lisbet Hjort

KUNSTEN AT SE


