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Kolding-kunstneren Mogens Leander med ikon-succes har netop fået sin egen side på nettet, hvor 
du kan se hans kunst, følge hans udstillingskalender og læse anmeldelserne. 
Designeren bag? Det er hans datter.  
 
 
Nyest på nettet med egen web-site er ikon-kunstneren Mogens Leander, hvis side med mange 
links åbnede for et univers af kunst påskelørdag morgen. 
Hvis man er til Mogens Leanders billeder, og det er der mange i hele landet der er, -vil man også 
kunne nyde websiten med adressen www.ikoner.com. 
 
Det er Leanders kunst der præger siden, men det er en anden kreativ sjæl, der har stået bag selve 
designet af siden. Nemlig Mogens Leanders datter, Christina på 30 år. Hun er professionel 
webdesigner, der har arbejdet for Main og iøvrigt også været radiovært på flere københavnske 
stationer. 
Nu er hun freelance designer af websider, og hende kan du møde på www.half-mute.com, hvor 
hun blandt andet kan fortælle, hvem hun ellers har designet websider for. 
 
På Mogens Leanders side kan du selvfølgelig klikke på ikoner. Det var den form for billedmageri, 
der gjorde ham berømt på Koldinghus-udstillingen og siden 1996 og århundredet ud, førte ham 
rundt med udstillinger i kirker og museer og gallerier over hele landet. 
 
Du kan også klikke på brevcollager, en af de allerseneste former han har kastet sig over, -og på 
bogomslag, vinetiketter, kunsttryk, plakater og meget mere. Og herfra kan du klikke dig ind på at 
se de enkelte værker i fuld størrelse og i smuk gengivelse. Og der er hele tiden muligheden for at 
gå frem og tilbage i systemet, læse avisanmeldelser af en række udstillinger, se billeder, læse hans 
forklaring på, hvorfor det lige blev ikoner der blev hans skæbne. 
Baggrundsbilleder, grafik, design og fremkommelighed i systemet er fremragende tilrettelagt. 


