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KUNST MED KANT
Huset og
omgivelserne er
ekstraordinære,
og på væggene
hænger malerier
af lystne kvinder
AF STEEN HØJGAARD FOTO: JOHN FREDY
hoejgaard@fyens.dk, jf@fyens.dk

Birgitte Evelyns 70 kvadratmeter store
atelier er nybygget i rå og vandskurede
munkesten fra et nedlagt polsk kloster,
og der er 7,5 meter til kip og udsigt til
parken på 10.000 kvadratmeter gennem
høje vinduer.
Omgivelserne på det 470 kvadrat
meter store og supermoderniserede
landsted er specielle, og det er hendes
kunst også.
Motiverne på Birgitte Evelyns male
rier er erotiske og sensuelle.
Især er det fragmenter af kvindekrop
pe, som er i centrum, men billederne
rummer ofte også en mand, og perso
nerne befinder sig i situationer, nogle vil
foretrække at være forberedt på at se.

Klar til støbning i Kina
42-årige Birgitte Evelyn, der er opvokset
i Vissenbjerg, er også begyndt at model
lere, og liggende og stående kvindefigu
rer på måske 40 centimeter er skabt efter
levende modeller og står klar til støbning
i Kina.
Næsten overalt i atelieret, i badevæ
relser, entré, køkken, stuer og værelser
hænger kultegninger og især malerier,
som Birgitte Evelyn har skabt.
Den trelængede bygning med strå
tag er også rammen om et familie- og
erhvervsliv med døtrene Olivia Evelyn
Blom og Nathalie Evelyn Blom på 11 og
16 år og deres far Peter Blom, som er for
retningsmand og deler kontor med sin
kone på den store landejendom mellem
Otterup og havet.
Efter at Peter Blom har tilbudt at lave
stempelkaffe til fruen og gæsten, trækker
han sig tilbage til kontoret, og Birgitte
Evelyn sætter sig i en stol og opfordrer
til at tage plads i en sofa i atelieret med
ryggen til karnappen. Til gengæld ses
hendes staffeli og hendes malerier på det
kinesiske skifergulv og væggene.
Fra bodybuilding til fitness
Landsstedet, som engang var et hus
mandssted, har været hendes og Peter
Bloms bolig i over 20 år.
Birgitte Evelyn har en HD i organi
sation og er altså civiløkonom. Men i
1980’erne og 1990’erne havde hun også
status som en af landets bedste body
buildere og opnåede guld ved danmarks
mesterskaber og på nordisk plan. Da
konkurrenterne begyndte at tage andet
end vitaminer, skiftede hun til fitness.
Birgitte Evelyn har tegnet altid, især

RIGTIG MANGE MÆND TILBYDER
SIG SOM MODEL, SELV OM DE KAN
SE, AT JEG PRIMÆRT MALER KVINDER.
DET ER DA LIDT MORSOMT. KVINDER ER
GENERELT MERE BLUFÆRDIGE
Birgitte Evelyn i arbejde i det nybyggede atelier i familiens store landejendom ved Otterup
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Birgitte Evelyn, kunstner

i ungdomsårene. Hun gik på Den Frie
Kunstskole i Odense i en periode.
Efter at universitetsstudierne var overstået, genoptog Birgitte Evelyn kunsten.
Det var i 2001, hun for alvor begyndte
med oliemalerier.
- I begyndelsen var jeg som kvinde alene om at male erotiske og sensuelle motiver. Reaktionen var overraskelse. Men
rigtig mange siger, at de kan se, at det
er en kvinde, som har malet de erotiske
motiver. Hvorfor? Svært at sige.
- Måske fordi det ikke bare er et pornografisk værk. Det vækker også nogle
følelser. Mange mandlige kunstnere er
måske mere kontante i deres udtryk.
Birgitte Evelyn møder større og større
interesse for sine værker.
- Og jeg har bevidst forsøgt at få rykket
de erotiske malerier ud af soveværelserne, og mange kunder kan heldigvis lide
at signalere en eller anden form for mod,
lidt kant og at være fremme i skoene.
Det kan de gøre ved at hænge et af Birgitte Evelyns malerier op i stuen, for motiverne overrasker gæster og giver ofte
anledning til snak.

Kunde i helikopter
Til skulpturerne bruger Birgitte Evelyn
levende modeller, fordi skulpturer er
tre-dimensionelle. Uden model ville det
være svært at opnå de rette proportioner,
og det sker også, at hun bruger modeller,
når hun maler.
- Ja, rigtig mange mænd tilbyder sig
som model, selv om de kan se, at jeg primært maler kvinder. Det er da lidt morsomt. Kvinder er generelt mere blufærdige, vurderer Birgitte Evelyn og smiler.
Det sker også, at hun laver portrætter.
Det kan være af enkeltpersoner eller par.
- Det kan være, at manden fylder 50,

UDLANDET

Birgitte Evelyn er som den eneste dansker er optaget i The
Association of Erotic Artists, som
er en international sammenslutning. Læs mere på: www.
associationoferoticartists.co.uk.
Herudover deltager Birgitte
Evelyn løbende i kapløbet om at
komme til at udstille på selveste
Saatchi Gallery i London.
Alle kan stemme på saatchigallery.co.uk, og der gives point
mellem 1 og 10 (10 er højest).
Birgitte Evelyn ligger på otte.
Birgitte Evelyn er netop inviteret til at deltage i verdens
mesterskabet i erotisk kunst
i Miami i Florida i november.

BØGER

Oplægget kommer fra Birgitte Evelyn, men opgaven er udført i Kina.

og at hun gerne vil forære sin mand et
maleri af sig selv, eller at et par ønsker et
maleri af dem i en kærlighedsscene. Jeg
får flere og flere forespørgsler på det.
Priserne i de tilfælde ligger på 35.000
for et maleri på halvanden gange halvanden meter, og normalt koster Birgitte
Evelyns malerier mellem 2400 og 45.000
kr.
Hun sælger især gennem sin hjemmeside, men Galleri Eros i Holbergsgade i
København og Galleri Jarsbo på Store
Torv i Århus har også hendes malerier.
Priserne er de samme.
- Rigtig mange af kunderne kommer
fra Sjælland og Sverige, fortæller hun,
efter at vi har bevæget os ud på arealet
omkring huset.
Selv om plænerne er store, var det

nødvendigt at rydde nogle træer og buske for en sikkerheds skyld, da en kunde
spurgte, om det var muligt at lande i helikopter.
Det blev det, og siden har andre travle
folk brugt plænen som landingsplads,
når de skulle deltage i en fernisering eller i øvrigt se, hvad Birgitte Evelyn kan
byde på.
Vi er nået til den udgravede sø med de
en halv meter lange karper ved siden af
ridebanerne i bunden af parken, og selv
om der ikke er langt til havet, sker det, at
Birgitte Evelyn svømmer i egen sø.
Ja, hun er på mange måder usædvanlig. Men mød hende eventuelt, når hun
holder åbent hus søndag den 20. juni
kl. 13-17, mandag den 21. juni kl. 16-19
samt kl. 16-19 fredag den 25. juni.

Bogen ”Birgitte Evelyn Erotic
Paintings” fortæller i ord, fotografi og malerier om Birgitte
Evelyn og hendes kunst.
Det samme gør bogen ”Birgitte
Evelyn Paintings”. Begge kan
købes via hendes hjemmeside.

KONTAKT

Birgitte Evelyn, Torballegyden

6, 5450 Otterup. Besøg efter
forudgående aftale.
www.evelyn-art.dk
post@evelyn-art.dk

Sommer tilbud hos Madam Grøn
Skal du giftes

Alle tilbud gælder både i Søndersø og Bogense

er Madam Grøn ekspert i håndbundne
brudebuketter fra ca. 700 kr. Vi klarer totalløsningen til brylluppet eller anden mærkedag
med bl.a. borddekorationer fra 50 kr.

Smuk
Madam Grøn buket

Søde ting til kirkegården
fra

altid

50.-

Stort udvalg i
sammenplantninger
til ude og inde
fra

50.-

Skal du begrave en af dine kære klarer vi alt og laver
gerne kistepynt eller krans efter dit specielle ønske.

Søndersøvej 407 · Søndersø · tlf. 63 89 00 86
SuperBest · Vestre Engvej 2 · Bogense · tlf. 63 89 60 86

NYT
den nordfynske
forhandler af Accantus
Denmark produkter

95.-

ÅBNINGS
TIDER:
Søndersø:
Mandag-F
redag kl.
9.00-19.00
Lørdag
9.00-16.00
Søndag
10.00-15.0
Bogense:
0
Mandag-F
redag kl.
9.00-19.00
Lørdag
8.00-17.00
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