
Buxbomsart



Forord 
Her i skrivende stund er det 3 år, 7 måneder og 2 dage siden, jeg startede som fuldtidskunsner. 
For mig er malerierne det samme som en dagbog, fordi alle malerierne, er malet ud fra forskellige 
begivenheder der er sket i mit liv. 
Mens jeg var i gang med, at udvælge de malerier der skulle med i hæftet, kom de forskellige oplevelser frem, 
som Johnny og jeg har oplevet sammen. 
Vores første store udstilling, uden for danmarks grænser, var i Polen, til Internationale Freilichtmalerei. 
Her mødte vi kunstnere og galleriejere der var fra forskellige nationaliteter. Herefter blev vi inviteret til at 
udstille i Tyskland af Bärbel Lenz, da hun havde set mit kunst i Polen. 
Sådan har det været siden. Der er nogen der ser det som jeg laver, og inviterer mig til at udstille hos dem. 
Det er faktisk ret vildt, at tænke på, hvad Johnny og jeg har opnået med kunsten allerede nu, på  så kort tid.
Johnny og jeg er ufattelige glade for, at vi var modige, og sprang ud i et ukendt terræn. Alle de oplevelser, 
ville vi ikke have fået, hvis jeg havde fortsat med et 8 til 17 job.

Det er en ære for mig, at så mange mennesker har fuldt mig og min kunst.

Tak for det.

Kærlig hilsen
Pia



Internationale udstillinger
Atelier Lenz og “Kunst Offen”, Neubrandenburg, Tyskland (2014)
Atelier Lenz og “Ein tag für die Kunst”, Neubrandenburg, Tyskland (2013)
Rådhuset i Kozsalin, Polen (2013)
Internationale Freilichtmalerei,Oseiki, Polen (2013)
Galleri Dadapost, Berlin, Tyskland (2013)
Påskeudstilling på Gärnäs Slot, Simrishamn, Sverige (2013)

Censurede udstillinger 
Hillerød kunstdage (2015)

Danske udstillinger
Farum kulturhus (2015)
TeliaSonera kunstforening (2014)
Socialpædagogernes kunstforening( 2014)
Åbne atelierdøre i Gladsaxe (2014)
Svenskevillaen i Bernstoffsparken (2014)
Farum kulturhus (2014)
Forsikringsselskabet IF kunstforening (2014)
Gladsaxe hovedbibliotek (2013)
Huset i Magstræde, København K (2013)
Thorasminde, Bagsværd (2013)
Farum kulturhus (2013)
Galleri LB, København K. (2013)
Gladsaxe Rådhus (2012)
Åbne atelierdøre i Gladsaxe (2012)
Dyrenes magasin, Bagsværd (2012)
Kulturhuset på Islandsbrygge ,(2008)
Kulturhuset på Islandsbrygge , (2007)
Kildegården i Gladsaxe (2006)
De frivilliges hus Gladsaxe (2006)

Udstillinger



”Aftenro ved søerne i København” , Akryl på lærred , 60 cm x 80 cm  



”Nogen burde gøre noget” , Akryl på lærred , 67 cm x 67 cm  



”Drømmen” , Akryl på lærred , 65 cm x 65 cm  



Hus med hav kig” , Akryl på lærred , 60 cm x 85 cm  



”En ny dag truer” , Akryl på lærred , 81 cm x 100 cm  



”Styrkeprøven” , Olie på lærred , 80 cm x 70 cm  



”Balancegang” , Akryl på lærred , 90 cm x 75 cm  



”Cliffhanger” , Akryl på lærred , 80 cm x 70 cm  



”Har du en hovedpinepille ?” , Akryl på lærred , 65 cm x 85 cm  



”De uheldige helte” , Olie på lærred , 85 cm x 65 cm  



”Handyman” , Akryl på lærred , 70 cm x  85cm  



”Hvad laver de balloner der ?” , Akryl på lærred , 60 cm x 75 cm  



”Festen” , Akryl på lærred , 30 cm x 40 cm  



”Baggård” , Akryl på lærred , 35 cm x 120 cm  



”Den rene idyl” , Akryl på MDF-plade , 20 cm x 20 cm  



”Legende hund” , Akryl på MDF-plade , 20 cm x 20 cm  



”Barndommens gård” , Akryl på lærred , 67 cm x 67 cm  



Fattigdom eller velstand” , Akryl på MDF-plade, 20 cm x 20 cm  



”En ulykke kommer sjældent alene”, Akryl på MDF-plade, 20 cm x 20 cm  



”Manden på risten” , Akryl på MDF-plade , 20 cm x 20 cm  



”Alexanderplatz” , Akryl på MDF-plade, 20 cm x 20 cm  



”Sporvogn” , Akryl på MDF-plade, 20 cm x 20 cm  



”Jaguar” , Akryl på lærred , 40 cm x 30 cm  



”Hanelefant” , Akryl på lærred , 40 cm x 30 cm  



”Påfuglen” , Akryl på lærred , 50 cm x 60 cm  



”By og natur” , Akryl på MDF-plade , 20 cm x 20 cm  



”Akvarium” , Akryl på lærred , 30 cm x 40 cm  



”Koral” , Akryl på lærred , 80 cm x 60 cm  



”Den sentimentale baggård” , Akryl på lærred , 30 cm x 40 cm  



”Tsk, tsk, tsk” , Olie på lærred , 30 cm x 40 cm  



Jeg maler hvert minut, jeg kan afse til det. 
Jeg nyder, at se billederne vokse frem. 
Jeg maler, for at fryde dig og mig. 

Pia Buxbom
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