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Nana Agger: 
født 1954 Horne Fyn.  
Datter af Ib Agger og barnebarn af Knud Agger. 
Arbejdet siden 69 hvor jeg fin min første væv og lavede mit første grafiske værker. 
Udstillet siden 1974.  Adskillige med min far, separate og gruppeudstillinger.  
 
Mine værker, sten motiver, bære præg af, at jeg er optaget af det abstrakte i 
tilværelsen, men da jeg ikke maler abstrakt, men naturealistisk, er historierne i 
stenenes storslåede billedverden, blevet min verden. Jeg kan skildre det jeg ser, så 
præcist som jeg nu kan, ud fra mine evner og dagen i dag. Det er altså udsnit, eller 
hele sten, jeg beskriver så klart som jeg ser motivet, på samme måde som jeg skildre 
landskaber og fugle/dyr.   
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 
I Nana Aggers univers sættes naturalistisk og uhåndterligt op imod og væves ind i 
hinanden, materiale og billedmæssig illusion kolliderer, så erindringsglimt og konkret 
kunstoplevelse flimrer i beskueren. Kunstneren fortæller med sine alternative 
virkeligheder væsentlige ting om alle de små og banale og dejlige og trælse ting i 
menneskers tilværelse, der tilsammen udgør det store livets tæppe, der tager sig 
allersmukkest ud, når det trævler lidt 
Preben Winther, kunstanmelder 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Uddannelse: 
Basis: Væver Jette Nevers 1971, væver Margrethe Agger 1972 
Designskolen Kolding 1973 -77 
1.1/2 år hos Maleren Alexander Thieme, Helnæs Højskole fra 1999 
Legater: Bikubens rejselegat - Foreningen af 1886 - Årets kunstner Svendborg - 
indstillet til international børnebogspris - æren for godt bogarbejde 
Kunstindustrimuseet KBH.  
  
Udstillet siden 1974: 
I nyere tid. 
Transsibiriske drømme, galleri DGV Svendborg - skulptur galleri Weber - Den frie 
udstillingsbygning i KBH - Nordens hus ,Færøerne - Spor ,galleri DGV - Siden 
1981medlem af Sydfynske kunstnere- Roskilde Palæ, Holstebro, Filosofgangen 
Odense, SAK hvert år - 7 x Agger , Asnæs, Roskilde palæ, Sak Svendborg, Sverige – 
Faaborg Kunstforening konservesgården – Galleri Nørballe Middelfart og Augustenborg 
– 60 års udstilling i 3 etager SAK Svendborg, mange kunstforeninger landet over. 
  
Børnebøger: 
Anden koen og løven. Illustrator og forfatter akvarel, Gyldendal 
Pepita og hendes venner. illustrator akvarel, Gyldendal 
Henry solskin og hans hund. Illustrator grafik, Rosinante 
Paradisøen. Illustrator grafik, Centrum 
  
 



 
 
 
 
Særlige salg og udsmykninger lokalt: 
Fyns amt kunstfond – SAKs kunstfond- Den frie læreskole Ollerup, Vævning- Sørup 
kirke, Vævning – Thomas Kingo Kirken, Vævning, Ejby rådhus , Vævning – sang og 
musik efterskolen Ollerup Oliemaleri 2 stk. 150 x 200cm – albanifondens gave til 
Vestre skole Svendborg, Gavludsmykning – Svendborg Rådhus og mange 
kunstforeninger landet over. 
Tuborg Kunstforening – KBH kunstfond  
Tv udsendelser: ses på You tube Nanaagger 
Søren Rye Petersen tv2, pileflet, Pilefletfugle. Vissinggaard. 
Thomas Karstensen tv2 Fyn, 10 kunstnere, 10 kunstner og 10 spørgsmål. 
                                                                    
Gallerier: 
Galleri DGV Svendborg 
Galleri Nørballe, Middelfart  
  
Rejser. 
Tyrkiet, Madagaskar, Indien, Østlandene og Europa. 
  
Medl. Af 
Værkstederne på Hollufgård www.gah.dk, Sydfynske kunstnere, Grafisk værksted og 
bkf.  
  
 


