
 

 
L O O S I N G  C O N T R O L  - T H E  E S S E N T I A L S  

En kunstudstilling med malerier af Indigo Richards 
 

Udstillingen åbner søndag den 19. august kl. 12. 

Fernisering torsdag den 23. august kl. 17 – 19. 
Galleri Sandberg, Ny Vestergade 2C, 5000 Odense C. 

Vi byder på lidt vin og snacks. 

 

Det er med stor stolthed, at vi kan præsentere Indigo Richards i Galleri Sandberg.  

Indigo er en spændende og anderledes billedkunstner, der konstant udfordrer sig selv og 

sin kunst. 

Hun blev som 21-årig optaget på Det Fynske Kunstakademi i Odense og har gennem årene udstillet 

mange steder i verden - heriblandt Rusland, New York og Berlin. Indigo maler med akryl og 

eksperimenterer gerne med spændende, nye teknikker, som giver nogle helt unikke effekter til 

billederne. 

Den dansk-amerikanske kunstner er drevet af en lyst til at udfordre sig selv med nye teknikker, temaer 

og muligheder inden for kunst og maleri og ønsker at fortælle en historie med sine billeder. Kunstneren 

har blandt andet kastet sig ud i at fortynde akrylmaling med vand, så det giver en ”vådt i vådt-teknik”, 

der minder meget om akvarel. Selv siger kunstneren om udstillingen i Galleri Sandberg, at den 

repræsenterer et udtryk, som hun begyndte at arbejde med for 8 år siden og endelig er klar til at udstille 

offentligt. 

” Med min nye serie malerier, the essentials, har alt mit tidligere arbejde ført frem til dette rene udtryk, 

hvor jeg helt har sluppet kontrollen. Farven på de forskellige værker bliver en form for energi, der virker 

allerbedst i de store formater, hvor man også kropsligt forholder sig til den energi. Det er derfor, at jeg 

kalder malerierne navne som Earth, Water og Vegetation, fordi jeg føler, at malerierne udtrykker noget 

højstemt og fundamentalt i livet såsom en følelse og en stemning af at være til i verden, fortæller Indigo 

Richards”. 

 

Udstillingen kan opleves i galleriet frem til lørdag den 8. september 2018. 

For spørgsmål eller yderligere information kontakt Marie-Louise Sandberg på mail 

mls@gallerisandberg.dk eller tlf. 7070 7457. 
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