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Mælkebøtte
Vægtløst mælkebøttefrø
Lyserøde blomster
Fire akelejer
Hvid knap
Jasmin med bille i flot habit
Laurbærblomst (lille kvadrat)
Laurbærblomst (rektangulært)
Blomsterflue i geranium
Støvdrager på geranium
Cyklamefarvet blomst
Ørentvist på støvdrager af lilje
Blomst på busk i mine
forældres have
14. Silkepæon i Silkeborg
15. Gul knop

250,175,250,600,250,175,175,250,175,175,175,175,250,175,250,-
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26.
27.
28.
29.
30.

Hvid fjer
Hr. Bille på tur
Ivrig humlebi
Grøn larve
Vægtløs
To billeder af korn
Røntgen af en bladlus
Svensk groda
Center af høstanemone
Høstanemone
Peacerose
Peacerose med logerende
Morgenfrue

To slags bær
31. Efterårsbær
32. Brombær

250,250,250,250,400,300,250,175,175,400,175,250,175,-

Geoginerne
34. Ferskenfarvet roset
35. Dyb rød
36. Lyserød åbenbaring
37. Rosa skønhed
38. Pink & orange (lille kvadrat)
39. I brand
40. Flammer
41. Snegleromantik
42. Gul & hvid (horisontal)
43. Gul & hvid (vertikal)
44. Fantastiske støvdragere
45. Lille sort bille i orange
46. Blomsterflue i profil
47. Sulten blomsterflue
48. Besøg af lille flue
49. Pink & orange (stort kvadrat)

175,
175,400,175,175,250,250,175,250,250,250,175,250,250,250,250,-

175,175,Priserne er selvfølgelig inklusiv rammer!

Snegle
16. Den sjove snegl
17. Den smukke snegl

250,250,-

33. Clematis / Find bladlusen

250,-

Mariehøns
50. Mariehøne i orange hav
51. Mariehøne på tur

250,175,-

Fair is foul & foul is fair
… sætningen har fulgt mig, siden jeg i min
HF-tid læste Shakespeares Macbeth i
engelsktimerne.
Tre hekse står en skummel nat og diskuterer
verdenssituationen. Konklusionen er denne:
”Fair is foul & foul is fair!”
Man kan ikke altid regne med det man ser,
det smukke kan i virkeligheden være grimt,
når man ser ordentligt på det … og omvendt
selvfølgelig!
Sætningen dukkede op fra hjernebarken, da
jeg gik i min have med mit kamera og mit
macro-objektiv!
De mest ubetydelige blomster og planter
kan, når man kommer tæt nok på, vise sig at
være de rene kunstværker … Ligesom
velkendte og smukke blomster kan være
groteske – ja næsten vulgære – når man
kommer helt tæt på.
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Måske møder man en bille, en larve eller en
mariehøne, som er på spadseretur i et
spektakulært og farverigt bjerglandskab.
Den lille bladlus viser sig pludselig at have
hår på ryggen og der åbenbarer sig et smukt
mønster på vingen af en blomsterflue.
Billen som på afstand er ufarlig bliver til et
frygtindgydende monster
Målet med billederne er at fange det
smukke, det grimme, det groteske, det
farverige. Ikke alt er hvad det giver sig ud for
at være … foul i fair & fair i foul.
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metteris@gmail.com
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