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Finleif Mortensen
Finleif Mortensen er opvokset i bygden Argir, udenfor Torshavn Færøernes hoved-
stad. 

Finleif Mortensen fik sin debut i 1985 på Olavsøkuframsyningin, en censureret
udstilling på Færøerne, og har siden haft en lang række separate udstillinger på 
flere gallerier og udstillingssteder på Færøerne, Danmark og Island. 

Finleif Mortensens opvækst i den særegne færøske natur, dens særlige lys og dens 
forrang frem for det kultur skabte, danner grundlaget for hans billeder. Spillet 
mellem de blågrønne og rødlige farver symboliserer dette og resultatet er et helt 
særligt billedsprog, der forener mennesket og naturen. 

Ligesom Impressionisterne kan man i Finleif Mortensens værker, se arbejdet med
at opløse de tydelige konturer, som en konsekvens af det evigt skiftende lys.
Resultatet er en kombination af naturens egne farver med en undertone af noget 
flygtigt og poetisk. Et abstrakt udtryk, hvori den naturalistiske figuration blot anes. 

Finleif Mortensen arbejder hovedsageligt med naturalistiske kompositioner hvor 
inspirationen kommer fra de små bygder der ligger ud til havet og giver et væld af 
farver.

Ellis K. Mortensen
Uddannet keramisk formgiver fra Kolding Kunsthåndværkerskole 1988.

Ellis K. Mortensen udtaler: Mine skulpturer er inspireret af det, jeg ser og oplever 
og af alt det, som jeg endnu ikke har set, men drømmer om at se.

Der indgår sommetider genkendelige dele af fugle, fisk, mennesker og andre
væsner, som befinder sig på bølger, på gravhøje, under trækroner, under
hvælvinger, over broer, i huse og porte, i himlen.

Figurer på vej gennem livet. Nogle præget af friskhed og livsmod, andre bærer 
forfaldets skønhed i sig.

Skulpturerne er lavet i stentøjsler, glaseret med meget tørre eller meget blanke 
glasurer.


