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Annette Ravn

Om Annette Ravn
Jeg er fascineret af at arbejde med ler, fremstiller
både skulpturer og krukker, førstnævnte fremstilles
også i bronze.Skulpturerne er abstrakte, finurlige
fantasier, som strækker sig fra høje slanke
kvindeskikkelser i mønstrede gevandter, mænd
med flagrende frisurer, over 'læseheste' til små
tætte 'eskimoer'.

Jeg ynder at samle tørrede frøstande, sten/skaller
både i dk og ude i den store verden, og bruge disse
som stempler bla. til de mønstrede gevandter.

Jeg brænder stentøjet konventionelt, allerhelst vil jeg dog raku brænde, da udtrykket her til
tider er ganske uforudsigeligt, hvilket fascinerer mig.

Medlem af Nordsjællandske Keramikere og H/arts Kunstgruppen.

Jeg har gennem årene udstillet i adskillige kunstforeninger og Gallerier i hele
landet, samt på KUNST for ALLE : Aalborg ,Aarhus og København!
Jeg har designet og leveret bronzeskulptur til Dansk Folkehjælp: ’Årets
Folkehjælper’:
”Dansk Folkehjælp ønsker med Årets Folkehjælper at hædre en særlig indsats.
Årets Folkehjælper tildeles én gang om året til en privatperson(er), forening, organisation,
virksomhed, institut, myndighed eller medie, der har gjort en særlig indsats for Dansk
Folkehjælps målgrupper.
I forbindelse med kåringen af Årets Folkehjælper lægges der vægt på uegennyttige
initiativer, skabelsen af opmærksomhed omkring udsatte gruppers vilkår i Danmark og et
bidrag til en større frivillig indsats.
Udover titlen og æren, modtager Årets Folkehjælper en kunstgenstand og et diplom som
symbolsk tak for den særlige indsats.”

Værksfortegnelse og prisliste
KERAMIK

STK.

2 KNUDEMÆND'
2 SKÆVE EKSISTENSER'
2 LÆSEHESTE'
BRONZE
3 SMÅ MÆND
1 SKYTSENGEL
1 'VENUS'
1 ' MAPPEDYR'
UADSKELLELIGE'
3 SMÅ FUGLE

STK.

SAMLET

I ALT

1800.2800.3000.-

2500.-

3600.5300.6000.-

1200/1500/1800.-

6200/5500/4800

4200.-

4800.-

15000.-

1 LANGBENET FINURLIG FUGL
1 'BROKEN'
1 FAMILIE PÅ 6
3 FUGLE PÅ FOD
(SPRINGVANDSFUGLE)

6800.7200.5200.-

6500/5800/5200.-

15000.-

1 FAMILIE PÅ SOKKEL
1 LÆSENDE PIGE /GRANIT
1 LIGGENDE
'LÆSEHEST'/GRANIT
1 'CORKEY'
1 TALKING TWINS
1 SAMMENSVORNE
10 SMÅ SKULPTURER/
VINPROPPER

17500.6800.6800.7200.6800.8500.9200.-

STK. 1150.-

De udstillede varer er til salg. Der ydes 10 % rabat til UMKs medlemmer.
Ved køb kontakt venligst:

Annette Ravn
Mobil: 2992 2347
mail: mango@os.dk
web: annetteravn.dk

4500.4800.4600.6000.5800.16500.-

11500.-

