
 

Marianne Lykke udstiller sine eventyragtige billeder i restaurant 'Søstjernen'. 
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Intuitiv kunst på 'Søstjernen'  

Fra bushen i Australien til Udsholt 

- Mine elever skal ikke kun lære at male, de skal også lære at mærke sig selv, fortæller billedkunstneren 

Marianne Lykke, der er aktuel med udstilling på restaurant 'Søstjernen' i Rågeleje, hvor publikum kan 

opleve smagsprøver på hendes intuitive oliemalerier.  

http://www.gribskovavisen.dk/index.php/nyheder/vejby/fra-bushen-i-australien-til-udsholt/


Det nye værtspar på 'Søstjernen' Sebastian og Heidi 

 

RÅGELEJE: Siden 2011 har Marianne boet i Udsholt efter et spændende liv gennem 14 år både i Australien 

og i England. 

Marianne har de sidste 30 år arbejdet som psykoterapeut, men det var først i 90'erne, at hun alvorligt kom i 

gang med at dyrke sin interesse for at udtrykke sig på lærredet. 

  

- Jeg blev fascineret af den intuitive oliemalingsteknik, og jeg har blandt andet gået til undervisning hos den 

visionære billedkunstner Lis Lings, og den kendte Dr. David Cranswick i London, fortæller Marianne, der 

også har holdt udstillinger - ikke kun i Danmark, men også i Australien og England. 

  

Desuden har hun malet billeder til prins Christian og prinsesse Isabella, der har modtaget hvert sit 

børnemaleri. 

 

Senere blev hun selv underviser, og hun har sideløbende med karrieren som psykoterapeut, holdt kurser i 

denne maleteknik - både herhjemme og i udlandet. 

  

Marianne ynder at skabe en mystisk og drømmende stemning i sine billeder, der krydret med stærke 

farvevalg  og utraditionelle lyseffekter sætter fantasien i gang og skaber en eventyrlig historie hos 

beskueren. 

  

- Det er en helt speciel teknik, man benytter. Det er en intuitiv proces at male på denne måde, da billedet 

hele tiden ændrer og udvikler sig, og motivet først viser sig til allersidst. Det minder lidt om livsprocessen, 

siger Marianne. - Det gør en bevidst om at lære at lade sig flyde med strømmen og leve i nuet. 

 

- Mine elever lærer ikke kun at male, de lærer også at åbne op i sig selv og til at give plads for forandringer. 

  

Undervisning 

 



På nuværende tidspunkt underviser Marianne privat i Rågeleje, men hun leder efter et mere permanent 

lokale, så hun kan tilbyde undervisning under faste rammer. 

 

Fra bushen til Udsholt 

 

Det er freden, roen, naturen og vandet ved den smukke nordkyst, der tiltrak Marianne Lykke, og selvom 

hun af og til savner 'bushen' i Queensland, AU, er hun faldet rigtigt godt til i Udsholt. 

 

Hele sommeren vil Mariannes eventyragtige billeder hænge i den smagfuldt indrettede restaurant 

'Søstjernen'  i Rågeleje, der for en lille måneds tid siden for alvor åbnede op for en ny sæson med to nye 

ejere. 

 

Om restauranten også vil skabe grobund for et kulturelt Mekka i Rågeleje, er det nye forpagterpar Heidi 

Jeppesen og Sebastian Herschend ikke helt sikre på. 

  

- Vi fortsætter den stil, der har været kendetegnende for restauranten, som blev grundlagt af Hanne og 

Poul Erik Skelgård, der solgte restauranten for nogle år siden, fortæller Heidi, der for øvrigt har stået i lære i 

køkkenet hos Hanne Skelgård. 

Marianne Lykke kan kontaktes på tlf.: 6067 2746 
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