
Johanna Bonde, Pippaluk
At flytte til Faaborg området har 
været mageløst. At bygge et lille 
bæredygtigt hus i et bofællesskab 
i naturskønne Diernæs har været 
lige så mageløst. 
Og midt i al hurlumhejet åbnede 
jeg den lille livsstilsbutik Pippaluk 
i Mellemgade her i Faaborg. Her 
sælger jeg tøj, garn, strik, 
smykker, keramik, kurve og andre 
skønne sager, som alt sammen 
fortæller den gode historie om 
velordnede kvindearbejdspladser, 
om økologi, bæredygtighed og 
kærlighed til moder jord.

Jeg er oprindeligt uddannet lærer og har siden uddannet mig 
inden for både kunst, spiritualitet, boligindretning og kost.  
Det gode kunsthåndværk, farver, beklædning, former og 
finurligheder har siden barnsben haft min store interesse. Farve 
og former med mennesket i centrum, er til daglig inspiration og 
glæde, og mit hjerte hopper af begejstring, når noget bliver 
højnet og der findes et match. 
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Mikael Larsen
Mit navn er Mikael Larsen, Jeg 
bor I Horne sammen med Anna 
Siek og mine to drenge Oliver og 
William.
Jeg har gennem hele mit liv 
tegnet og udtrykt mig i billeder. 
Det er mest blyanter, 
farveblyanter og tusch Jeg 
bruger. 
Inspirationen er alle steder, så 
jeg forsøger at fange den. 
Ofte er det det fabulerende og 
surrealistiske billedsprog jeg 
leger med.

Gennem tiderne har jeg udstillet flere steder både i Danmark og 
udlandet.

Mikael Larsen
Kirkeballe 2
5600 Faaborg
Telefon: 30 52 62 20
#larsens_tegninger

Anna Siek
Mit navn er Anna Siek. Jeg 
skaber mine værker gennem 
mange teknikker, som grafik, 
maleri og skulpturer.
Inspirationen til mit arbejde 
kommer fra naturen og verden 
omkring os samt helt almindelige 
små hverdags-fænomener. 
Denne søgen efter den rigtige 
form og farve, der kan afspejle 
følelser og ideer, er en slags 
guide til min egen verden af 
følelser og opfattelser.
Jeg dimitterede i 1999 ved den 
grafiske afdeling ved kunst-

instituttet i Kankaanpää, Finland, hvor jeg opnåede diplom i 
litografistudiet hos prof. Anna Alapuro. Jeg fik min kandidatgrad 
i 2001 ved det grafiske fakultet ved Kunstakademiet i Krakow - i 
kobberstikværkstedet hos prof. Stanisław Wejman. 
Jeg har præsenteret mine værker på mange udstillinger i Polen, 
Danmark og andre Lande.
Jeg bor og arbejder både i Siedlec ved Krakow i Polen, hvor mit 
kunstatelier ligger, og i Horne, hvor jeg og min mand, Mikael 
Larsen har vores eget kunstatelier.

Billedkunstner Anna Siek,
Kirkeballe 2, Horne
Telefon: +48 605265267
Mail: annasiek@poczta.fm
Website: www.annasiek.com
Instagram: annasiekart


