
 

Lina Murel Jardorf udstiller malerier og 
skulpturer i November 
 
Med udstillingen ”LinasLines –  
linier og liv” er Lina Murel Jardorf tilbage som udstillende kunstner for 
første gang i halvandet år.  

 
Linier og Liv 
”Jeg har kaldt udstillingen for Linier og Liv fordi hver eneste s
jeg maler og hver eneste skulptur jeg former er brudst
mit eget liv. 
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Jeg har altid udtrykt mig bedre på den kreative vis end med ord 
og når jeg udstiller mine værker, så udstiller jeg også mig selv.  
De seneste halvandet år har jeg arbejdet intensivt og jeg glæder 
mig vildt til at vise resultatet af de mange timer i atelieret frem. 
Jeg har så meget jeg gerne vil fortælle.”.  
 
Sådan beskriver Lina Murel Jardorf selv sin nyeste udstilling, 
som åbner i forhallen til Falkoner Centret den 15. november frem 
til den 26. november. 

Lina Murel Jardorf er 39 år 
 
 
Sprudlende farver og energiske former – og nu også bronze 
Linas kunst er kendetegnet ved de fantastiske og ofte følelsesladede 
farvespil mikset med  bløde, varme og energifyldte former. Det er 
derfor altid en oplevelse at bevæge sig rundt i Linas univers og det e

præcis hvad Lina gerne vil opnå. At kunsten 
rører, vedkommer og sætter følelser i gang.  
 
Som noget helt nyt på den kommende udstilling 
har Lina virkeliggjort en gammel drøm og 
præsenterer sin første serie af bronzeskulpturer.  
 

 
De fleste kender Linas kunst – de ved det måske bare ikke 
Hele Danmark fik muligheden for at glædes over Linas kunst da Tele Danmark i 1998 
valgte hende til at udsmykke forsiden på alle telefon-bøgerne ”de gule sider”.  Samme år 
malede hun også WWF Verdens-naturfondens julekort.  

Opgaverne har strakt sig fra malerier og skulpturer over telefonkort 
og –bøger til udsmykning af alle passager faciliteter på DFDS´s 
Norges båd. 
Også mange danske virksomheder har Linas kunst hængende. Det 
gælder f.eks. Ikea, Toyota, Novo Nordisk, GN Store Nord o.m.a.  
 

Se mere på www.linaart.com 

Danmønt kortene  
udsmykkede Lina i 1996 


