
Kunstneren lnge prier og formanden for i)riskomiteen Jan Morbech samt de to skulpturer.                               Foto: Thomas olsen

ErhveNsprisens cr#,å6
udseende afsløret
Udseendet på Nor-
deas Erhvervspris
2006 blev i går af-
sløret. Det er
multi-kunstneren
lnge Prier fra
Frederikssund, der
har stået for
udformningen.

Frederikssund:  Forman-
den for Nordeas priskomi-
te,  Jan  Morbech,  kunne  i
går efter.middag løfte sløret
for,    hvordan     årets     er-
hvervspris  ser  ud.  Det  er
multikunstneren  lnge Pri-
er,  der  har  skabt  prisen,

koumngtens:å:nafi::krlpFtruerdeer:
rikssund  og  var  også  selv

8i:S'iødf:e€:hvideSIørigår

Inge  Prier har boet  i  Frederikssund  siden  1991.
Hun har siden 1977 haft eget værksted i Rørbæk og
leverer blandt andet udendørs skulpturer til Vests-
jællands Amt, hvor hun er fast tilknyttet kunstner.

Inge Prier har udstillet over store dele af Sjæl-

La::hoårå€åi|loevdeerieJ;aenr:takupnåstLt:|nåersks¥ååaesdiåi
og forretninger. Ved siden af arbejdet med kunst er
lnge Prier også instruktør og underviser i flere for-
skellige forbund på Sjælland.

-  Jeg  er  meget  tilfreds
med resultatet, for man ved
aldrig hvordan tingene ser
ud, før man åbner døren til
ovnen,  hvor  skulpturerne
bliver   brændt,   sagde   en
glad   lnge   Prier  ved   afs-
løringen.

De  to  skulpturer,  en  til

Fe:åea:b:jddeernnev?rgkå:riii:å:

ål:sriå#åriiigjfåyi?iili:!r,ei:
alle  og  deres  selvstændig-

å:f;æmrånetåtæa#g:Eåkb,Sås:
de  lnge  Prier om  skulptu-
rerne, der afl)illeder ledelse

:EaFe:#ejodre=eerieåævlifE:
somhed.

Enstemmighed
Formgiveren   af  årets   er-
hvervspris   er   udvalgt   af
priskomiteen, der har vur-

deret     forskellige     lokale
kunstenere,  inden  det  en-
delige valg blev taget.

-  Vi  har  haft  forskellige
kunstneres værker til låns
for at bestemme hvem, der
ville egne sig bedst. Da vi så
lnge Priers, var vi enige og
traf en  enstemmig  beslut-
ning, siger Jan Morbech.

Det er også priskomiteen,

å#1f::er#isåLeieadf:løå::
skal  have  overrakt  de  to
skulpturer.    Kandidaterne
til   Nordeas   Erhvervspris
bliver  indsendt  til  prisko-
miteen,  og  derefter  bliver
virksomhederne   individu-
elt bedømt ud fra en række
kriterier, hvor alt fra miljø
til Økonomi spiller ind. Ind-
til   Nordeas   Erhvervspris
2006  overrækkes   den   11.
oktober, kan de to skulptu-
rer ses hos Nordea i Frede-
rikssund.
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Fjordbyerne

Inspireret
lnge Prier fra hederikssund er kunstneren bag
Nordeas erhvervspn.s, som tildeles en virksomhed i
næste måned.  Hendes kreativitet kommer til
udtryk i skulpturer af ler og i malerier som
udstråler hamoni og ro.

Ag  BEES!TfE  ffiÅå£®H

FREDERmssuND:  Kunstneren  ln-

ge Prier har i den senere tid været
nævnt adskellige gange i pressen.
I  forbindelse  med  Nordeas  er-
hvervspris er hun kunstneren bag
de  to  skulpturer,  som    ved  en
konference  for  erhvervsledere  i
Frederikssund og Roskilde områ-
det, vil  blive overrakt  erhvervs-

prismodtageren den 1 1 . oktober i
Roskilde Kongrescenter.

Men hvem er hun egentlig?
Inge  Prier har  bopæl  i  Frede-

rikssund og galleri i Rørvig.  Fra
sit hus er der den mest storslåede
udsigt over Roskilde Fjord med
Færgelunden i baggrunden - til
stor inspiration for hende.

Huomår bleu du hlar ouef,
dt du uille gå buristem uej?

"1 barndommen gik jeg dagligt

ture sammen med min far i sko-
vene ved Corselitze. Han var sko-
vfoged  og  lærte  min tvillinge-

søster og jeg at se på træerne. Var
der  visne,  syge  grene,  blev  de
skåret af,  og træet fik pludselig
et helt andet udtryk.  Den stors-
låede natur lærte vi  at omsætte
til kurBt. Det gav os en kreativi-
tet  i  bagagen,  som  vi  hele  livet
har kunnet vende tilbage til."

Hdr bunsien uæret din Primære
lmedbesbæfiigelse?

"Nej, for jeg har nok altid været

bevidst om, at der også var andet
end kunsten. Jeg har læst pæda-

gogik og psykologi. Det var no-
get, jeg kunne bruge i mit sene-
re  arbejde   som   instruktør  og
lærer på HOF i Holbæk. Her un-
derviste  jeg  i  alle  de  kreative
fag.„

Er du dutodidabf buristner,
eller bdr du rnodiag;ei

underiiisning På noget fidspunbt ?

"jeg  modtog   undervisning  af

Keramikeren  Birthe  Aksby.  Da

13. september

Inge Prier bleu l)lå5tem|)let i Vestsjælldnds dnt df biinstriem J ørgen Briinjolff , det åbnede mange døre ftr lJmde

hun døde mente hendes mand, at

jeg  skulle  overtage hendes  ovn,
en Gravers Bjerre ovn i industri-
størrelsen.  Den  ovn  har  været
medvirkende til, at  jeg har fået
succes med mine ting."

Køn du fortælle lidt om de to

kemmibsbulpturer, Som du bar lauei

t il N ordeds Erbi/eruspriSuindef ?

"Man kan kalde skulpturerne for

en  menneskesymfoni.  De  skal
signalere rummelighed,  fælles-
skab og alsidighed. Ledeme skal
fortælle, at de har visioner, og at
de er et godt fundament til virk-
somheden  -  at  de  har  et  fælles
mål.

De fem personer i skulpturen er
tre mænd og to kvinder. Kvinder
i en ledelse er et must, fordi de
har   situationsfornemmelse   og

generelt er meget dygtige.

Skulpturen til  medarbejt
viser   over   tyve   personer
symboliserer  medarbejder
forskellige  niveauer.  Meda
derne vokser med opgaven, t
større  kompetence  og  mc
svar."

Hvor lømg tid gik der, fra i

fib til opgdve at  ldue Sbuli]iur
til du reelt  Set  gih i  gang..r



13. september 2006

eren Jørgeri Briinjolff , det åbnede rriange døre for beride.

ymfoni.  De  skal
nelighed, fælles-
hed. Lederne skal
har visioner, og at
indament til virk-
:  de  har  et  fælles

ier i skulpturen er
i kvinder. Kvinder

et must, fordi de
tfornemmelse   og

5et dygtige.

13. september 2006

Irige PrierS to bercmibkuli]turer Symboliierer beriboldsuis

ledelsen og meddrbejderne i en uirhsombed. OverræLhelseri

finder Sted i Rosbilde Korigreicenter den 1 1 .  obfober.

Fl.'dbye'n®
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Skulpturen til medarbejderne
viser   over   tyve   personer.Den   ,Æ     ®  ®  ®

symboliserer  medarbejdere  på
forskellige  niveauer.  Medarbej-
derne vokser med opgaven, de får
større  kompetence  og  medan-
Svar.

Huor løng tid gib der, fra du

fib til opgdue at ldve ]hulpturerne,
til du reelt !et gih i gang?

LL

"Der gik omkring  fjor-

ten dage. Jeg gør mig mange
tanker  i  hovedet,  før  jeg  går  i

gang med en opgave. Man er til
at begynde med utrolig ydmyg.
Når man så går i gang, er det ik-
ke  usædvaneligt, at  man  nogle

gange må lave flere fundamenter
på skulpturen, før det er helt rig-
tigt.  Leret  arbejder  nogle gange

på  en  anden  måde,  end   man
måske kunne Ønske sig. "

Læs mere om lnge Prier på hen-
des  hjemmeside:  www.ingepri-
er.dk


