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hun begyndte med at give undervisning i croquis til de
første spæde blomsterbilleder i Monet-stil og frem til hen-
des mere kraftfulde kolorit i de senere år. 

Over sengen i soveværelset hænger et billede med fem
døre. Det er malet, da hun rundede det halve århundred
som et symbol på de skift, den rumænskfødte billed-
kunstner har oplevet i sit liv.

Et af klenodierne er et billede fra hendes første udstil-
ling, da hun for en snes år siden boede i Nordjylland.

– Jeg blev opfordret til at vise mine billeder, og pludse-
lig var de alle solgt, så jeg måtte skynde mig at sætte en
seddel på et billede om, at det var til mig selv, siger den
62-årige malerinde og tager et fast tag i det indrammede
debutskilderi.

Skæbnens gunst
– Det er skæbnen, at jeg kom til at leve af min kunst. Det
var den vej, det gik. Det kom bare. Min far var kunstner
og malede blandt andet ikoner, men min mor sagde, at
billedkunst ikke var nogen levevej for en pige, fortæller
den uddannede kemiingeniør, der føler, at hun nærmest
er blevet ført til Mjang ved skæbnens gunst.

Her udstiller hun i ét rum i det lavloftede hus, mens
hun bor i resten. På loftet under stråtaget sælger hun ud
af den malerisamling, der er blevet skabt ved flittig brug
af pensel og spartel i den store blomster- og køkkenhav. 

Hendes atelier er i haven, hvor hun hviler ud blandt
drivhusets fuchsier og tomatplanter, når hun har behov
for en pause efter nogle timer ved staffelierne.

Fraværet af fladskærm og hi-fi indendørs i det lille bon-
dehus er påfaldende, men vægudsmykningen er til gen-
gæld eksplosiv. Her hænger Maria Kraghs billeder som en
slags skildring af hendes udvikling gennem årtierne – fra
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TÆNKEPAUSE. En del af tiden går med at fundere
over, hvornår et maleri er færdigt – og hvad 
der mangler, hvis det ikke er.

NABOER. Fuglene har deres eget maleriske 
bo i Mjang, og nummer 5 er beboet.

Glaseret og refleksfri!
Sort mat-glaseret Ideal-Variabel 
- det refleksfrie mesterstykke!
Se mere på www.randerstegl.dk
eller ring 98 12 28 44


