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FINN ULF GRABOWSKI´s  ( ultra-korte – 22.11.16  ) CV: 
 
Årgang 45 – Afgang i 1970  fra  DET KGL. DANSKE KUNSTAKADEMI - fra professor 
Arkitekt Henning Larsens Afd., og det er netop hans specielle baggrund som uddannet 
arkitekt MAA, der i manges øjne – gør ham ekstra interessant som billed-kunstner. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Dette fornemmer man tydeligt, både når man iagtager den ene af hans 
“ISMER”  nemlig de "ARKITEKTONISKE ABSTRAKTIONER"   
hvor han trækker på de færdigheder, som netop arkitektstuderende i særlig høj grad 
trænes i på Kunstakademiet, nemlig perspektivtegning, farvelære og  frihåndstegning.                   
Den anden ”ISME” som FINN ULF GRABOWSKI  - iht. den tidl. direktør for 
Statens Museum for Kunst,  ALIS  HELLELAND - har "opfundet" -  er 
den: "SUR-REALISTISK REALISME" - som han selv definerer på 
følgende måde: Den Sur-Realistiske Realisme opstår når han - sammenstiller flere 
forskellige realistiske elementer på finurlig vis. Og de mange forskelligartede motiver, 
i kombination med  de mange humoristiske elementer, som malerierne er garneret 
med, indbyder til, at man går på opdagelse i hans billed-univers, og derved afsløres 
flere lag og delvist skjulte budskaber. 
GRABOWSKI  er efterhånden blevet pænt efterspurgt som portræt-maler –         
et fagområde som han af mange anses for at mestre på en fornyende måde,  
idet han med et glimt i øjet - ofte tilføjer humoristiske detaljer. 
Selvom GRABOWSKI næsten magter at male med fotografisk nøjagtighed -  så 
man ikke er i tvivl om hvem den portrætterede er – så kan GRABOWSKIs  
portræt-malerier det - som et fotografi ikke er i stand til – nemlig at antyde dels 
den portrætteredes personlighed - og dels - hvad den portrætterede står for. 
GRABOWSKI maler med respekt for de klassiske dyder inden for portræt-kunsten.  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

UDSTILLINGER: 
GRABOWSKI  solgte sit første maleri i 1963  til Hillerød Rådhus – og udstillede første 
gang i Australien i 1983,  og anden gang i Danmark i 2005 på Arkitektskolen i Århus. 
UDSTILLINGER i DANMARK: 
Siden hen har han udstillet adskillige steder , af hvilke der kan nævnes:    
GALLERI  ASBÆK i København,  GALERIE HELTH i København, STRAND-
GALLERIET i Skagen,  JARSBO CONTEMPORARY  i Aalborg, COPENHART 
GALLERY, København, SKANDERBORG KULTURHUS, Skanderborg, TV-2 i 
Odense, SKOVSHOVED HOTEL, Charlottenlund, GALLERI V58 i Århus, m.fl. 
UDSTILLINGSSTEDER  i UDLANDET:  
GALERIE ART´MOSPHÉRE i Vence i Frankrig, og i Zermat i Schweiz. 
GALLERY MANUKA, Canberra, Australia, GALLERI SLAKTHUSET  i  Sverige, 
GALLERI PINGVIN, Oslo i Norge,  GALLERI AMARE, Stavanger i Norge m.fl.      


