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FORORD
Endnu engang slår kunstnere i Esbjerg deres blå døre op, så vi i weekenden den 24. og 25. september 2022 kan få lov at opleve en mangfoldighed af lokal kunst og få indblik i kunstnernes forunderlige verden.
Det er jubilæumsår for kunstnersammenslutningen Blå Døre i Esbjerg, hvor
lokale kunstnere nu gennem 20 år en gang om året har åbnet dørene
til deres atelierer, værksteder og hjem for at bringe kunsten tættere på
os alle. Det er vi mange, som sætter stor pris på. Her er mulighed for at
tale sammen på kryds og tværs og opleve kunst og kunstnerlivet, som
det folder sig ud lige nu i Esbjerg.
I Esbjerg Kommune vil vi fremover sætte endnu mere fokus på oplevelser
og kultur. Esbjerg skal være et fyrtårn for meningsfulde oplevelser, hvor
lokale ildsjæle inviterer os ind i nære fællesskaber. En storm af oplevelser
venter på at blæse os omkuld her i Vadehavets havneby, og Blå døre
er helt klart en af dem.
Ikke alene i Esbjerg, men også på tværs af Atlanten har Blå Døre gennem tiden skabt unikke værker i samarbejde med kunstnere i Houston
og Halifax. Et samarbejde, som foldede sig ud fra 2016 gennem vores
medlemskab af den verdensomspændende sammenslutning af energihovedstæder, World Energy Cities Partnership.
Jeg er stolt over, at vi i Esbjerg har så mange passionerede kunstnere,
der brænder for at skabe, inspireret af livet her på egnen og i vores by.
Jeg håber, at mange vil være med til at fejre Blå Døres 20-årsjubilæum
og benytte chancen for igen at få et særligt indblik i kunstnernes arbejdsproces og opleve masser af interessante, smukke og overraskende
udtryk og indtryk.
Rigtig god fornøjelse med Blå Døre 2022.
Jesper Frost Rasmussen
Borgmester
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LINE SELMER OLSEN
Kildevej 19
6710 Esbjerg V
3013 4167
lineselmer@gmail.com
line.selmer

Line er uddannet fra skulptur-linjen på Århus kunstakademi i 2007 og arbejder primært i ler. Hun har deltaget på de censurerede udstillinger KS, KP, KE
og Charlottenborg. Hun laver unika værker og arbejder intuitivt med at få
lerets naturlige blødhed og foranderlighed frem, efter emnerne er blevet
brændte. Hun er optaget af rum og mellemrum. Der trækkes referencer
til naturens elementer, de menneskelige organer og det metafysiske.
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BIRGIT JUHL
Kongensgade 99, 2.th.
6700 Esbjerg
4037 1195
birgitjuhl@esenet.dk
birgitjuhl.dk

Birgit har i mange år haft sit værksted og galleri sammen med andre, men
har det nu hjemme, hvor hun også stadig har sit virke som psykoterapeut.
Hjemmet er et skønt, levende og kreativt sted med udsigt til havn og Fanø.
Flytningen betød, at det blev nødvendigt at male med akryl, hvilket var
en svær proces at komme i gang med, men har også bevirket, at hendes
billeder lever et helt andet og nyt liv.
At male er en konstant spændende, udfordrende og livgivende del af
Birgits liv.
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JYTTE KRARUP
Atelier Hav, Solbakken 5
6710 Esbjerg V
2625 4657
Jyttekrarup18@gmail.com
Jyttekrarup18

Jytte Krarup har gennem tiden udtrykt sig i forskellige materialer og genrerfra acrylmaleri til nu, hvor akvarel og tusch er det foretrukne. Sideløbende
hermed har hun lavet smykker i rav og sølv m.m. Billeder og smykker tager
udganspunkt i en fascination af naturen og dens skønhed og rigdomme.
Jytte maler insekter, fugle, planter og klitlandskaber. Ravsmykkerne har
et moderne twist.
Galleriet ligger tæt på stranden i en have med focus på biodiversitet.
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LENE HASSIG VILSLEV
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
2065 4179
lenevilslev@gmail.com
lenevilslev.dk
www.facebook.com/lenehassigvilslev
lenevilslev

Naturens kraft og den transformation, der skabes, fascinerer, udfordrer og
inspirerer Lene Hassig Vilslev.
Foruden maleri arbejder Lene Hassig Vilslev med foto, glas, samt installationer. Lene Hassig Vilslev har udstillet på gallerier og museer i ind- og udland
siden 2005 og desuden skabt adskillige kulturprojekter og scenografier i
samarbejde med kulturinstitutioner og andre kunstnere i perioden1996
og frem til 2021, bl.a. Youth Olympic i Esbjerg, Images of Africa og flere
lanternefigur-parader, sidst i 2021.
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ALF PEDERSEN
Vesterhavsgade 123
6700 Esbjerg
2296 4086
macalfi73@hotmail.com
alfpedersen

Min stil afspejler det urbane udtryk, jeg møder, når jeg bevæger mig rundt i
storbyer som Berlin, Hamborg, London og København. Jeg tager inspiration
fra mine storby-besøg med mig hjem og forplanter dem på mine værker.
Jeg arbejder med stencils og collager. Materialerne til mine værker er nedrevne ting fra plakatsøjler og mure. De kommer fra de byer, jeg besøger.
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JOHNY WILSLEW
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
2873 0748
johnywilslew@gmail.com
wilslew.dk
www.facebook.com/johny.wilslew

Varme himmelstrøg, dufte,
Vind der smyger sig omkring,
blomster så eksotiske
sætter gang i kreativiteten.
Billeder fødes i en lind strøm kan ikke lade være.
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JAN HOUBORG
Sdr. Skadsvej 36
6705 Esbjerg Ø
3020 4030
janhouborg@webspeed.dk
janhouborg.dk
Jan Houborg
janhouborg_skulptur

Jan Houborg arbejder hovedsageligt i granit og natursten, men på det
seneste indgår metal og træ også i hans skulpturer. Han er tiltrukket af det
mystiske og uforudsigelige i stenens muligheder, og nogle gange dukker
der et ansigt eller et fabeldyr op. Det er som om, dette har levet inde i
stenen og bare har ventet på at komme frem.
På Ballehage strand ved Aarhus har han lavet 5 skulpturer, der vækker
forundring og fantasi hos strandens gæster, og som har fået en del omtale.
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JYTTE JESPERSEN
Skovvænget 2, Hjerting
6710 Esbjerg V
2212 5533
jyttejespersen@youmail.dk
jyttejespersen.dk
jyttej.billedgalleri
jytte.jespersen

Malerierne genspejler fascinationen af livet omkring Vadehavet.
Naturens kraft, det skiftende lys, den daglige færden i området og mødet
med dets ”beboere” giver inspirationen til fabulerende naturabstraktioner
tilsat et strejf af humor.
Arbejder med akryl, akvarel og mixet medie.
Fremvisning i mit atelier/havegalleri hele året efter aftale.
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LOTTE DANGER PEDERSEN
Jyllandsgade 127
6700 Esbjerg
3013 7566
Lope68@me.com
Lope-art.dk
lottedangerpedersen_art

Ler er blødt, stærkt, eftergivende, rummeligt og uendeligt i sin foranderlighed. De forskellige ler-typer giver mulighed for stor variation i udtrykket.
Lotte Danger Pedersen arbejder både i skulpturelle såvel som traditionelle
keramiske former. Dette suppleres med akvarelmaleri, hvor motiverne
primært er fantasi-landskaber. Til Blå Døre kan hendes kunst opleves i et
anneks i hendes have.
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ASTRID HYGOM
Rolfsgade 147 A
6700 Esbjerg
2238 8641
astridh@esenet.dk
astridhygom.dk
Astrid Hygom
astridhygom

De fleste af Astrid Hygoms billeder har siden den første separatudstilling
i 1987 drejet sig om Esbjerg Havn og Vadehavet. Billederne fortæller løbende en historie om havnens og landskabets foranderlighed gennem
35 år. De seneste 23 år har Astrid drevet sit eget galleri lige nord for Nymindegab. Landskaberne omkring Ringkøbing Fjord og Vesterhavet er
derfor begyndt at fylde mere. Censurerede udstillinger i ind- og udland,
på museer, mv. siden 1987. Sommeratelier: Galleri Skippergården, Humlegårdsvej 3, Bjerregård, 6960 Hvide Sande.
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JETTE DÜMKE
Lyngvej 59
6710 Esbjerg V
3032 1606
Jetteogwigge@hotmail.com
dymke.dk

Jette Dümke er uhelbredeligt fascineret af dette møde mellem havet
og himlen. Bosat få hundrede meter fra Ho Bugt har hun tangen mellem Blåvandshuk og Fanø mellem sine øjne. Og så selvfølgelig den evigt
omskiftelige himmel og det lige så omskiftelige lys. Det, Jette Dümke kan
tilbyde, er hendes maleriske temperament. Det satser hun hele butikken
for at gøre motivet friskt, spontant og kraftfuldt, så man føler, at man står
på stranden med det brusende hav og den vide horisont for sine øjne.
Tom Jørgensen, kunstanmelder på Jyllandsposten & redaktør på Kunstavisen.
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ERIK BRØNDBERG
Guldager Stationsvej 94
6710 Esbjerg V
7516 7762
erik.broendberg@gmail.com

Inspirationen får han i hverdagen, ved glimt af mennesker og ting, han ser.
Han former masker og skulpturer i ler, og det er her tingene skabes og får
det liv, han ønsker at give videre til de færdige bronzemasker og skulpturer.
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FLEMMING RENDBO
Sædding Strandvej 145 B
6710 Esbjerg V
2533 0666
flemmingrendbo@gmail.com
flaming-rainbow.dk
Flemming Rendbo
flemmingrendbo

Flemming Rendbo er blevet kaldt “ Manden, der maler på ting”. Stilen
er præget af en forkærlighed for rustikke materialer præget af tidens
tand. Drivtømmer, møbeldele, loppetorvsfund og meget andet tages i
anvendelse til værkerne, der ofte rummer en finurlig humor. Ikoniske portrætter og fantasifulde objekter skabes med udgangspunkt i naturens
og kulturens inspirationskilder. Flemming Rendbo har i mange år været
underviser i billedkunst, kunstkonsulent og foredragsholder og er tilknyttet
kunstnerboligen ART 56* i Hvide Sande.
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IBEN HOLM KONGSBAK
Gl. Guldagervej 2
6710 Esbjerg V (Newhair Dsign, Hotel Hjerting)
4118 0030
ih244@c.dk
kongsbak.dk
curette6

Bent Mortensen skrev i januar 2015 i Kunstavisen:
”Iben Holm Kongsbaks billeder stammer fortrinsvis fra Ho bugt og kan
ordnes i to grupper: ”Himmel og hav” og ”Mennesker og dyr”. Ved det
første møde med dem associerer man f.eks. til naturmaleri og dramaet i
naturen. Men spektret er bredere end som så: lige fra det storladne, universalromantiske natursceneri (idyllisk aftenrøde; skovmystik; skyformationer)
til naturalistiske nærstudier af naturens små vidundere (gopler; edderkoppespind med og uden dramatisk kamp på liv og død) ...
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LARS HENNING ANDERSEN
Jyväskylävej 1c
6700 Esbjerg
Tlf: 2323 6838
larshenningandersen@gmail.com
larshenning.dk

Lars Henning, der var initiativtager til Blå Døre i 2002, er stadig aktiv på
mange fronter. Udstillinger i ind - og udland, projekter for virksomheder,
eget galleri på Fur og denne sommer flere Tour de France udstillinger med
cykelbilleder (se fotos på hjemmesiden).
Kig forbi atelieret i Esbjerg til Blå Døre eller når det passer dig.
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ERLING L. JAKOBSEN
Torvegade 186
6700 Esbjerg
3132 5330
erling@esenet.dk
erling-lyngholm.dk

Her i Blå Døres 20. sæson eksperimenteres stadig med maleriets mange
mulige udtryk, en leg mellem det mindre - og det mere abstrakte.
Den lange og spændende proces med fremstilling af broncestatuetter
foregår fortløbende.
Hver skulptur er unika, idet støbeformen må destrueres for at frigøre emnet.
Interesserede kan få en fremvisning af værkstederne og høre om processen. Der udstilles ca. 30 broncestatuetter og endnu flere malerier.
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KAREN KORSGAARD
Atelier KUX, Nørrebrogade 47
6700 Esbjerg (bemærk ny adresse)
2829 3588
kux@kux.dk
kux.dk
Karen Korsgaard
Karen Korsgaard

Karen Korsgaards kunstunivers spænder vidt. Karen elsker at gå nye veje,
hvor hun fordyber sig i emner, der sprudler af farveglæde og livskraft.
Hendes grafiske baggrund kommer til udtryk i små finurlige stregtegninger.
De sirlige streger ender i et spændende og eksplosivt mønstersammensurium, der nærmer sig et fantasifuldt tegneserieudtryk, hvor man hele
tiden opdager nye detaljer. De senere år har Karen kastet sig over flere
materialetyper og bevæget sig imellem forskellige håndværk. Udover
smykker og kunstværker i flet, har hun senest skabt farverige vægrelieffer.
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GUSTAW IWINSKI
Spangsbjerggade 75
6700 Esbjerg
6065 2145
gustaw.iwinski@gmail.com
galleri-iwinski.dk
Gustaw Iwinski
kunstneriwinski

Som journalisten Niels Hansen har skrevet:
”Gustaw Iwinskis billeder lader sig ikke ultimativt rubricere indenfor en speciel genre.
Der er ofte tankevækkende humor i malerierne,og han kan godt lide at
bytte rollerne mellem stærke og svage stereotyper”
Hans malerier kan ses i det lille galleri ved huset.

19

RENÉ IVERSEN
Galleri Trené, Vestergade 40
6705 Esbjerg Ø
2671 5819
galleritrene@gmail.com
reneiversen.dk
René Iversen
René Iversen (galleriarthur)

René er født og opvokset i Esbjerg. René er en autodidakt kunstner, der
sjældent holder fast i en stilart i for lang tid – han udfordrer hele tiden sig
selv i nye stilarter for at dygtiggøre sig. ”Kunsten er for mig en holdeplads
for mine tanker og følelser. For mig er kunst variationer af virkeligheden.
Jeg bruger musikken som inspiration og til at komme i den rette stemning.
Tankerne og kreativiteten får frit løb, mens jeg maler.”
Kunstværkerne har en god portion humor, men der er også alvorlige tanker
bag. Lad dig forundre, fornøje og fascinere.
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PER LENHOLDT
Frihedsvej 41
6700 Esbjerg
3062 4907
lenholdt@icloud.com
lenholdt.dk
Per Lenholdt
galleri_lenholdt

Med udgangspunkt i naturens eget righoldige skattekammer af egnede
motivemner, skabes der hovedsageligt, i en underfundig naturalistisk/
surrealistisk stil, en række værker, der beskriver spændingsfeltet mellem:
Nature versus Human.
Når man betragter et værk, er det ikke altid, det man ser eller titlen, der
i sig selv er det væsentlige, men mere det, der er skjult i værket eller den
tankerække, som det giver anledning til. Titlerne til værkerne på siden er:
Under angreb, Aktivisten, Canadian tide
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CONNIE BORGEN
Sædding Strandvej 261
6710 Esbjerg V
2231 9264
mail@connieborgen.dk
connieborgen.dk

Connie Borgens værker afspejler hendes fascination af naturen og lyset
over Vadehavet.
Lyset over landskabet sættes fri, eller lukkes inde, blændes op eller blændes ned.
Der er en klar nordisk farvetone til stede i hendes værker.
Connie Borgen maler i olie på lærred, og udover halvabstrakte fabulerende land- og vandskaber arbejder hun også med portrætter og moderne kirkevinduer.
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GITTE HADRUP
Lunasalle 9
6715 Esbjerg N
2339 8887
Gitte@hadrup.dk
gittehadrup.dk
HadrupAkvareller
Gitte Hadrup Akvarelmaler

Gitte Hadrup har, som keramisk formgiver, med en produktion af både
brugskunst og udsmykninger, altid haft akvarellen og blyanten som vigtige
medspillere i den kreative proces. Nu har akvarelfarverne hovedrollen,
når Gitte sidder ude i naturen og maler sine akvareller. Motiverne henter
hun oftest i Naturpark Vadehavet. Man vil også kunne se både store og
små akvareller med vilde blomster i udstillingen i år.
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PER JØRGENSEN
Solglimts Alle 3
6715 Esbjerg N
4131 3124
peroglis@outlook.com
per-j.dk

Inspirationen kommer især fra naturen med fokus på abstrakte gengivelser,
hvor beskueren har mulighed for egne fortolkninger.
Det er livgivende med den kreative proces, men samtidig udfordrende.
Malerierne og akvarellerne skal gerne udstråle livslyst, og farvernes glød,
dybde og lethed fremkalde positive stemninger.
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ELLA BILTOFT
Enggårdsvej 30 A (Kolonihave)
6710 Esbjerg V
5073 7928
ellabiltoft@gmail.com
biltoftella.dk
billebi

At male akvarel er som at gå på line: en balancegang mellem vådt og
tørt – kolde og varme farver – komposition og udtryk.
Farvens lethed, transparens og samarbejdet med papiret er noget, der
optager sindet.
Inspirationen hentes mange steder fra: naturen, mennesker omkring een,
ting man ser på sin vej, rejser etc.
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Billederne er fra forskellige arrangementer
gennem de sidste 20 år.

26

27

13

Guldager
2 Hjerting
15
9

Tarp

Sønderris

Kjersing

Gjesing

22

24

Sædding
14

23

Fovrfeld

12

4

25

Kvaglund
Spangsbjerg
17

6

21
11

19

Jerne
18

20
➜
ds

10

Ska
Rørkjær

3

7 5

BLÅ DØRE KUNSTNERNE I ESBJERG
2

Line Selmer Olsen

Kildevej 19, 6710 Esbjerg V

3

Birgit Juhl

Kongensgade 99, 2.th., 6700 Esbjerg

4

Jytte Krarup

Atelier Hav, Solbakken 5, 6710 Esbjerg V

5

Lene Hassig Vilslev

Blichers Allé 18, 6700 Esbjerg

6

Alf Pedersen

Vesterhavsgade 123, 6700 Esbjerg

7

Johny Wilslew

Blichers Allé 18, 6700 Esbjerg

8

Jan Houborg

Sdr. Skadsvej 36, 6705 Esbjerg Ø

9

Jytte Jespersen

Skovvænget 2, Hjerting, 6710 Esbjerg V

10

Lotte Danger Pedersen

Jyllandsgade 127, 6700 Esbjerg

11

Astrid Hygom

Rolfsgade 147 A, 6700 Esbjerg

12

Jette Dümke

Lyngvej 59, 6710 Esbjerg V

13

Erik Brøndberg

Guldager Stationsvej 94, 6710 Esbjerg V

14

Flemming Rendbo

Sædding Strandvej 145 B, 6710 Esbjerg V

15

Iben Holm Kongsbak

Gl. Guldagervej 2, 6710 Esbjerg V

16

Lars Henning Andersen

Jyväskylävej 1c, 6700 Esbjerg

17

Erling L. Jakobsen

Torvegade 186, 6700 Esbjerg

18

Karen Korsgaard

Atelier KUX, Nørrebrogade 47, 6700 Esbjerg

19

Gustaw Iwinski

Spangsbjerggade 75, 6700 Esbjerg

20

René Iversen

Galleri Trené, Vestergade 40, 6705 Esbjerg Ø

21

Per Lenholdt

Frihedsvej 41, 6700 Esbjerg

22

Connie Borgen

Sædding Strandvej 261, 6710 Esbjerg V

23

Gitte Hadrup

Lunasalle 9, 6715 Esbjerg N

24

Per Jørgensen

Solglimts Alle 3, 6715 Esbjerg N

25

Ella Biltoft

Enggårdsvej 30 A (Kolonihave), 6710 Esbjerg V

Nummer henviser også til sidetal.

28

16

8

BlåDøre_2022_Omslag.indd 3

07.07.2022 13.32

Sats & layout: LAYit OUT v. Trine B. Højbjerg

WWW.BLÅDØRE.DK

BlåDøre_2022_Omslag.indd 4

07.07.2022 13.32

