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Jeg har en baggrund som dekoratør og skiltemaler og har altid bygget, hamret og banket med et eller andet kreativt.  
Jeg har dekoreret et hav af vinduer i Panduro Hobby i 90erne, dengang hvor der intet loft var på dekorationsbudgettet og 
vi var 3 fuldtidsansatte dekoratører, der byggede meterhøje troldeslotte, julelandskaber, syede kostumer og malede 
reklameplakater. Jeg har de sidste mange år brugt kreativiteten i undervisningsverdenen som værkstedslærer og 
vejleder. Jeg laver blandt andet collager, Art-money, skulpturer i fiberbeton og holder kreative workshops i mit lille 
værksted i baghaven.  
 

Skulpturer 
Mine figurers ansigter kommer "ud af mine egne tanker", og hænder. De bliver ofte lidt eftertænksomme, fjogede eller 
melankolske i udtrykket. Når jeg er tilfreds med udtryk og proportioner skal de gennemtørre en uges tid inden jeg maler 
og patinerer. Jeg kan dog aldrig helt forudse hvordan det endelige resultat bliver da udtrykket ændres når skulpturen går 
fra betonfarvet til mørk og patineret eller måske stærk blå eller gul. Jeg er ofte meget "forelsket" i min figur undervejs og 
taler med den. Ja, det er lidt skørt, men jeg tror måske det er medvirkende til, at mine figurer får "lige det dér udtryk jeg 
godt kan lide". 
Collager & Artmoney 
jeg har altid været glad for at sætte farver, nuancer og billeder sammen på den helt ”oldschool” måde. Det vil sige at jeg 
maler, trykker og klipper og klistrer og maler med blæk indtil mine collager får et udtryk, jeg kan lide. På denne måde, 
hvor det ikke er digitalt fremstillet, er der kun et unika-billede, hvilket jeg synes er særligt og tiltalende. Jeg laver også 
Artmoney, hvilket er en lille kunstnerpengeseddel på 12 x 18 cm, med en værdi af 200 kr. Jeg er medlem af Artmoney-
netværket, se Artmoney.org/Anja Moos Wagner  

Følg mig og mine kreative projekter på Facebook: 
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