
. BY LISE VESTERGAARD



Lise Vestergaard var omkring 10 år gammel, da hun af sin 
folkeskolelærer blev bedt om at lave en profil i ler, der målte 
10x10 cm. Lise gik straks i gang og producerede rundetårnet fra 
Kardemomme by - omkring 50 cm højt. Den personlige og krea-
tive tilgang til projekter startede tidligt.

Senere har blandt andet graffiti inspireret Lise Vestergaard, der 
ofte finder materiale til sine billeder i typografi på mure og vægge. 
Lise beskæftiger sig med begreber som tid, sted og mening.

Lise er uddannet på Designskolen i Kolding på linjen for visuel 
kommunikation/grafisk design og har gennem sin uddannelse 
været udvekslingstuderende i England på Ravensborne College 
- design and communication. Her blev Lises koncept for National 
Optimism Day udtaget til deltagelse i ‘Royal Society of Arts, De-
sign Awards’.

Lise har siden udstillet på censureret udstillinger og hendes kunst 
kan desuden ses i flere udstillingsvinduer i København. 

Et inspirerende og kreativt miljø, skaber kreative og 
inspirerende individer’. - Lise Vestergaard

Lise Vestergaard har blandt andet løst virk-
somhedsprojekter for:
Compaya / Astellas / Alka Forsikring  
Virbac / Fields / IBC / Icopal / Change 
Group / Emcon / Strategos / Orango 
Kræftens bekæmpelse / MOD m.m.

Find også lisevestergaard.dk på:
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CALL ThE moon
Inspireret af citatet ‘Aim for the moon - even if you miss you’ll 
land among the stars’. 

Unika. 1x1 meter, 4 centimeter tyk træramme. Mixed media, 
akryl malet på lærred som er dækket af avisstrimler og lign. 
Billedet er signeret af kunstneren Lise Vestergaard.

PRIS: 7.500
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ConnECTInG ThE DoTS
Inspireret af citatet af Steve Jobs ‘Connecting the dots’. Vores 
fortids gyldne øjeblikke guider os til målet.

Unika. 1x1 meter, 4 centimeter tyk træramme. Mixed media, 
akryl malet på lærred som er dækket af avisstrimler og lign. 
Billedet er signeret af kunstneren Lise Vestergaard.

PRIS: 7.500
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SEnSoRShIP
Censur - et filter af virkelighed? Dagens nyheder er kun frag-
menter af sandheden ... vælge din egen historie..

Unika. 1x1 meter, 4 centimeter tyk træramme. Mixed media, 
akryl malet på lærred som er dækket af avisstrimler og lign. 
Billedet er signeret af kunstneren Lise Vestergaard.

PRIS: 7.500
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ShInE
Now is the time SHINE. Der er aldrig et forkert tidspunkt til at 
gøre hvad der er rigtigt!

Unika. 1x1 meter, 4 centimeter tyk træramme. Mixed media, 
akryl malet på lærred som er dækket af avisstrimler og lign. 
Billedet er signeret af kunstneren Lise Vestergaard.

PRIS: 7.250
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ALIVE / oFFLInE
Hvorfor har vi så travlt med at være et andet sted end der vi 
er? Jeg er i live, når jeg er offline! Gå ‘unplugged’...

Unika. 1x1 meter, 4 centimeter tyk træramme. Mixed media, 
akryl malet på lærred som er dækket af avisstrimler og lign. 
Billedet er signeret af kunstneren Lise Vestergaard.

PRIS: 7.000



/ Reflect - art printT Y P O G R A P H I C  TA L K

A4 (21 x 29,7 CM) 275,-
A3 (29,7 x 42 CM) 350,-

Dette motiv er trykt på 190 grams kraftigt kunstpapir, FSC-
mærket. Billedet er nummereret og signeret af kunstneren 
Lise Vestergaard. Der bliver trykt 300 eksemplarer i hver af 
nedenstående formater.
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/ Questioning - art printT Y P O G R A P H I C  TA L K

A4 (21 x 29,7 CM) 275,-
A3 (29,7 x 42 CM) 350,-

Dette motiv er trykt på 190 grams kraftigt kunstpapir, FSC-
mærket. Billedet er nummereret og signeret af kunstneren 
Lise Vestergaard. Der bliver trykt 300 eksemplarer i hver af 
nedenstående formater.
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/ Wo+man - art printT Y P O G R A P H I C  TA L K

A4 (21 x 29,7 CM) 275,-
A3 (29,7 x 42 CM) 350,-

Dette motiv er trykt på 190 grams kraftigt kunstpapir, FSC-
mærket. Billedet er nummereret og signeret af kunstneren 
Lise Vestergaard. Der bliver trykt 300 eksemplarer i hver af 
nedenstående formater.
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/ Lovers - art printT Y P O G R A P H I C  TA L K

A4 (21 x 29,7 CM) 275,-
A3 (29,7 x 42 CM) 350,-

Dette motiv er trykt på 190 grams kraftigt kunstpapir, FSC-
mærket. Billedet er nummereret og signeret af kunstneren 
Lise Vestergaard. Der bliver trykt 300 eksemplarer i hver af 
nedenstående formater.
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/ Collaboration - art printT Y P O G R A P H I C  TA L K

A4 (21 x 29,7 CM) 275,-
A3 (29,7 x 42 CM) 350,-

Dette motiv er trykt på 190 grams kraftigt kunstpapir, FSC-
mærket. Billedet er nummereret og signeret af kunstneren 
Lise Vestergaard. Der bliver trykt 300 eksemplarer i hver af 
nedenstående formater.
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T Y P O  C H A R L I E  /  A U D R E Y  /  A B R A H A M  /  A L B E R T

A3 (29,7 x 42 CM) 400,-
50 x 70 CM 600,-

70 x 100 CM 1.200,-

Disse motiver er trykt på 190 grams kraftigt kunstpa-
pir, FSC-mærket. Billedet er nummereret og signeret 
af kunstneren Lise Vestergaard. 
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By Lise Vestergaard udstiller løbende i forskellige virksomheder. Udstillingsperioden varer typisk to måneder og består af 10-
20 værker - alt efter aftale. Der er ingen omkostninger forbundet med transport, ophængning eller nedtagning af billederne. 
Ved udstilling køber virksomheden/kunstforeningen billeder til en samlet værdi af DKK 5.000 (inkl.moms). 

Kontakt Lise Vestergaard på mail info@lisevestergaard.dk eller ring på telefon 22 45 6003.
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