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Mobil: 20 74 32 88 · www.camcreative.dk · camillalaub@gmail.com
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Et fantasiunivers
inspireret af
naturen
Camilla Laub leger med en billedverden,
hvor hendes fascination af planter og
mønstre præger alle billeder.

Delicate cohesion/ 100 x 80 cm

Camtric Joy/ 140 x 100 cm

Universet emmer af glæde og nysgerrighed. Der optræder ingen personer,
men man oplever et nærvær i kraft af
personificerede sten, planter og andre
livsformer. Mystikken udspiller sig gerne i
en eksplosion af farver.

Former, kurver
og detaljer
Tæt forbundet med fantasiuniverset
udfolder Camillas mønstre sig i een
uendelig samenhængende krummelure.
Ud af mønstrene opstår landskaber
– og ud af landskaberne udvikler nye
mønstre sig! Nogle mønstre rejser sig
i 3D, mens andre danner former ind i
landskaberne...

Detailed summer floral pattern, green/
Vektor grafik
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Detailed diagonal tangle, pink and purple
13” Sleeve til bærbar

Udstilling
af brugskunst
Mens malerier tørrer designer Camilla
Laub vektorgrafik og repeat patterns i
billedprogrammer.
Nogle værker eksisterer derfor udlukkende som kunstprint. Andre udfolder
sig som mønstre på brugskunst.
En kunstudstilling kan således krydres
med et udvalg af produkter på tekstiler,
porcelæn og store stof-gobeliner.

Diverse tasker
Her ses totebags og en rygsæk

Grafiske lysestager
Trykt på birketræsfinér. Højde 15 cm

Smukke
tørklæder
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Floral mix II gobelin 265 x225

Biografi
Camilla Laub, f. 1970, er bosat i Aarhus
og har tegnet fra barnsben. Camilla er
som datter af forfatter Ole Henrik Laub
og barnebarn af Aarhusmaleren Henrik
Hansen (kendt for bl.a. de klassiske
emballager Vanilamanden og Atamon
kineseren) ud af en kunstnerisk familie.

Gobelin
265x225

Camilla selv er uddannet Grafisk
designer i Kolding fra Designskolens
Institut for Visuel kommunikation i
1996, og havde efterfølgende 10 år i
reklamebranchen på 3 af landets store
reklamebureauer.
Camilla har siden 2007 været selvstændig freelance Art director og
udøvende kunstner siden 2013.

Fly by vektor grafik

The Zodiac vektor grafik
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