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Det er jubilæumsår for Blå Døre, hvor de 26 lokale kunstnere nu gennem de seneste ti år har åbnet deres atelierdøre for at bringe kunsten
tættere på os alle.
Alle kunstnerne er bosat her i Esbjerg, og
arbejder året igennem på hvert sit atelier, men en weekend om året holder alle
foreningens medlemmer åbent hus, så vi
har en oplagt chance for at snuse til de
mange forskelligartede kunstværker og
ikke mindst møde kunstnerne og se, hvor
det hele bliver til.

Her i EnergiMetropol Esbjerg bruger vi ofte
sloganet ”Ta’ del i energien”, og jeg er
meget glad for den hjertelige invitation til
at være med i fællesskabet. Vi har meget
at byde på i Esbjerg Kommune, og alle er
velkomne til at være med – uanset om
man arbejder med energi på havet, i byen
eller på lærredet.

I år foregår det i weekenden den 22. og
23. september 2012, og 10 års jubilæet bliver yderligere fejret ved et arrangement i
Musikhuset den 2. september 2012.

På samme inkluderende måde åbner Blå
Døre op og inviterer os alle indenfor. Jeg
er overbevist om, at Blå Døre endnu engang vil byde på smukke og overraskende
udtryk og indtryk.

Blå Døre er en af de traditioner, jeg
holder særlig meget af. Både fordi jeg
som privatperson nyder den kunstneriske
smagsprøve, jeg får ved at træde ind i
”kunstnernes kontorer”, men som borgmester glæder det mig også hver gang,
der bliver sat fokus på alt det, vi kan her
i Esbjerg.

Kunsten betyder noget forskelligt for os
alle, og kan formidles på uendeligt mange
forskellige måder. Hos Blå Døre får vi
muligheden for at se værker af 26 forskellige kunstnere, og jeg er sikker på, at de
oplevelser vil forplante sig til tusindvis af
forskellige tanker og associationer.

Rigtig god fornøjelse med Blå Døre!

Johnny Søtrup
Borgmester
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Birgit Juhl
Galleri Juhl & Aarsland
Nørregade 81
6700 Esbjerg
Tlf. 4037 1195
birgitjuhl@esenet.dk
www.birgitjuhl.dk
www.juhlogaarsland.dk
Psykoterapeut og underviser
mm.
Jeg har malet gennem mange
år og betragter det i dag
som ”livets salt”, noget der er
nødvendigt og et ekstra krydderi på tilværelsen. En anden
dimension og måde at udtrykke og udleve hverdagens
oplevelser, sorger og glæder
og absurditeter på.

BIRGIT JUHL
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Jette Dümke
Atelier & Galleri
Lyngvej 59
6710 Esbjerg V
Mobil 3032 1606
jetteogwigge@hotmail.com
www.dymke.dk
Billedkunstner, illustrator og
underviser i over 25 år.
Til dagligt underviser jeg halvtids på Kunstskolen Arcus for
voksne udviklingshæmmede.
Et arbejde der er til stor
glæde og inspiration for mig.
Jeg har udstillet på gallerier,
museer, virksomheder samt
på danske og internationale
censurerede udstillinger.
Du er hjertelig velkommen
- hele året.

JETTE DÜMKE
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Per Lenholdt
Frihedsvej 41
6700 Esbjerg
Tlf. 7513 8542
Mobil 3062 4907
lenholdt@esenet.dk
www.lenholdt.dk
Med de grafiske udtryksmidler
som omdrejningspunkt:
– spændingen mellem det
sorte og palettens farver
– skabes mit mangeartede
billedunivers.
Inspirationen til dette univers
hentes som fragmenter af
indtryk/oplevelser/undren/
holdninger, som så sættes ind
i en ny sammenhæng – til
tider stramt komponeret, andre gange frit fabulerende.

PER LENHOLDT
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Lene Hassig Vilslev
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 7518 1209
lvilslev@gmail.com
www.lenevilslev.dk
www.galleri-spring.dk
Lene Hassig Vilslev arbejder
med maleri, foto, scenografi,
kulturprojekter samt installationer.
Udstillet på museer og gallerier i ind- og udland siden
2005.
Arrangeret aktiviteter i adskillige kulturprojekter siden
1996, herunder scenografi
”Torvet -Esbjergs hjerte”, Set
director ved Ungdoms OL.
Medlem af Galleri Spring, Rørholmsgade 6, København

LENE HASSIG VILSLEV
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Lilli Ann Gundestrup
Galleri 5
Englandsgade 5
6700 Esbjerg
Tlf. 2826 0050
lilliann@gundestrup.com
www.galleri-5.dk
Drømme og virkelighed.
Min drømmeverden er påvirket af naturen, kulturen, livets
farver og tidens rytmer.
Mine drømme kommer til
udtryk i mine malerier og
bliver på en eller anden måde
til virkelighed. – En virkelighed
bestående af kompositioner,
farver og flader, af krummelyrer og fabelvæsner.
Men se selv, billedkunst skal
opleves. Ikke læses.
Lars Waldemar udstiller også i
Galleri 5.

LILLI ANN GUNDESTRUP
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Torben Rasmussen
Fynsgade 39
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 2271
torbenrasmussen@esenet.dk
www.torbenrasmussen.net
Født 1956. Mine billeder kan
vel nærmest kaldes abstrakt figurative. Jeg arbejder
spontant og intuitivt, lader
farverne styre og så kommer inspirationen nærmest af
sig selv. Jeg kan godt lide at
billedet har lidt ”kant”, at det
overrasker,eller har en snert
af humor, uden at der ligger
et dybere budskab i det. Det
vigtigste er, at billedet sætter
tanker i gang hos beskueren
så man får lyst at gå på opdagelse og ikke mindst vende
tilbage til det.

TORBEN RASMUSSEN
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Erling Lyngholm
Jakobsen
Torvegade 186
6700 Esbjerg
Tlf. 7513 0287
erling@esenet.dk
www.erlinglyngholm.dk
Erling Lyngholm Jakobsen har
mange år bag sig som billedmager.
Han arbejder overvejende
med akryl og har stort set
skiftet penselen ud med spartel og paletkniv.
Sære individer gror frem i et
univers af stærke, rene farver
og slutresultatet fremkommer ofte efter mange lag i
billedfladen.
Lyset og dybden spiller altid
en rolle for det færdige billede.

ERLING LYNGHOLM JAKOBSEN
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Kirsten Søndergaard
Atelier & Galleri
Sdr. Fovrfeldvej 11
6710 Esbjerg V
Tlf. 2615 6101
krs@esenet.dk
www.kirstensondergaard.dk
Med inspiration i eventyr, mytologi og historie omsættes
ideer til farverige fabulerende
historier med humoristiske
undertoner, hvor væsener,
fugle og andet kræ ofte
indgår.
Uddannet billedkunstlærer.
Har mange års erfaring som
billedkunstner og underviser.
Billederne kan ses i atelieret/
galleriet

KIRSTEN SØNDERGAARD
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Astrid Hygom
Rolfsgade 147A
6700 Esbjerg
Tlf. 7513 9509
astridh@esenet.dk
www.astridhygom.dk
Astrid Hygom har udstillet i
kunstforeninger, gallerier og
kunstmuseer siden 1987. Hendes landskabsbilleder rummer
elementer fra havnemiljøer
og vadehavet omkring Esbjerg og undertiden fra rejser
i udlandet.

ASTRID HYGOM
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Jytte Jespersen
Skovvænget 2
Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf. 2212 5533
jyttej@esenet.dk
www.JytteJespersen.dk
Arbejder med akryl og olie,
mixed media samt mindre
trådskulpturer.
Inspirationskilder er naturen
og livet omkring Marsken og
Vadehavet, det skiftende lys,
det flade landskab, den høje
himmel og elementernes
rasen.
Værkerne er et miks af abstraktioner, natur og fantasi
- tilsat et strejf af humor.

JYTTE JESPERSEN
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Erik Brøndberg
Guldager Stationsvej 94
6710 Esbjerg V
Tlf. 7516 7762
erik.broendberg@gmail.com
www.eb-art.dk
Jeg er født i Esbjerg i 1954 og
herfra min verden går.
Jeg har i årtier arbejdet med
masker og skulpturer i forskellige materialer.
For tiden arbejder jeg i bronze og keramik med masker
og torso’er.
Jeg former mine ting i ler
og det er i denne proces,
maskerne skabes og får det
liv, jeg ønsker at give videre til
de færdige bronzemasker og
torso’er.

ERIK BRØNDBERG
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Johny Wilslew
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 7518 1209
johny@wilslew.dk
www.wilslew.dk
www.galleri-spring.dk
Johny Wilslew arbejder med
collage, maleri, tegning samt
udsmykning. Johny Wilslew
har udført mange offentlige
udsmykninger, samt udstillet
på censurerede udstillinger,
gallerier og museer.

JOHNY WILSLEW
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Niels Kongsbak
Atelier & Galleri
Jyllandsgade 44
6700 Esbjerg
Tlf. 2986 2430
nk@niels-kongsbak.dk
www.niels-kongsbak.dk
Billedkunstner som også arbejder med stentøj og glas.
Arbejder hovedsageligt med
akryl på lærred. Arbejdsprocessen er meget intuitiv med
naturen som inspiration.
Billederne er koloristiske og
har altid udgangspunkt i
glæden over livet.
Jeg har udstillet i mange gallerier og kunstforeninger og
lavet mange udsmykningsopgaver.
Professionel billedkunstner
siden 1995.

NIELS KONGSBAK
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Flemming Rendbo
Atelier og værksted
Sædding Strandvej 145B
6710 Esbjerg V
Mobil 2533 0666
Flaming-Rainbow@esenet.dk
www.flaming-rainbow.dk
Tidligere seminarielektor - nu
konsulent og billedkunstner
med hang til Pop Art.
Materialerne er som regel
akryl på lærred, men anderledes materialer som drivtømmer og genbrugsmaterialer tages også i anvendelse
og bearbejdes og bemales.
Stilen er rå og direkte og
undertiden iblandet underfundig humor.

FLEMMING RENDBO
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Lars Henning Andersen
Jyväskylävej 1c
6700 Esbjerg
Tlf. 2323 6838
mail@larshenning.dk
www.larshenning.dk
Lars Henning, der var initiativtager til Blå Døre tilbage i
2002, udstiller sine farvestrålende malerier på gallerier og
i kunstforeninger over hele
Danmark. Det er også blevet
til galleriudstillinger i Tyskland,
Norge og Sverige.
Året rundt er der fremvisning
i mine atelierer i Esbjerg eller
på Limfjordsøen Fur.
Permanent udstilling hos
Strand-Galleriet i Vejers.

LARS HENNING ANDERSEN
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Ella Biltoft
Atelier i min Kolonihave
Enggårdsvej, have nr. 42
(ved Gravlunden)
6700 Esbjerg
Mobil 5073 7928
ellabiltoft@esenet.dk
Papir og billedmager.
Jeg håndstøber mit papir af
forskellige naturmaterialer,
som f.eks. inderbark fra morbærtræet.
Papiret bliver efter støbningen bearbejdet med binder,
farvepigmenter, rust, ir etc.
Jeg arbejder både to- og
tredimensionelt.

ELLA BILTOFT
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Lars Waldemar
Kirkevangen 6
6715 Esbjerg N
Tlf. 4025 5228
waldemar@esenet.dk
www.larswaldemar.dk
Lars Waldemar er en billedhugger, der skaber sine værker med
inspiration hentet i naturens
strukturer og mønstre. Han
arbejder også lejlighedsvis med
andre kunstneriske udtryk som
land art, grafik, maleri m.m.
Han er medlem af Dansk Billedhuggersamfund, Billedkunstnernes Forbund samt International
Sculpture Network.
Udstiller i år også i Galleri 5,
Englandsgade 5, 6700 Esbjerg.

LARS WALDEMAR
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Bo Grønkjær
Skolegade 44 A (over gården)
6700 Esbjerg
Tlf. 7513 2841
www.bo-art.dk
Sidste nyt fra Ørnereden:
I 50 år har jeg arbejdet
single med Helle som backup,
bortset fra de 9 år med kollegerne i kunstnergruppen
Blå Døre og med utallige
besøgende til åbne døre. Nu
vil jeg gerne være single igen,
så weekenden 22.-23. september vil være sidste åbent
hus i Blå Døre regi. Fra 2013
vil det være på www.bo-art.dk
og vort hjem er stadig åbent
efter aftale.
Hilsen Helle og Bo Grønkjær.

BO GRØNKJÆR
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Lotte Lambæk
Kongensgade 44, 2.sal
6700 Esbjerg
Tlf. 4057 5236
post@lottelambaek.com
www.lottelambaek.com
Uddannet grafiker og har
arbejdet mange år med illustration, maleri, design og
grafik. Blandt teknikkerne kan
nævnes, akryl, collage, tusch,
kridt, kul og computergrafik.
Desuden har Lotte arbejdet
med bogforsider, plakater, illustrationer til avis, magasin og
e-books. Hun har i tidens løb
modtaget et stort antal danske og internationale priser for
design og illustration.
Permanent udstilling i Galleri Spring i Rørholmsgade 6,
København.

LOTTE LAMBÆK
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Gitte Hadrup
Lunasallé 9, Gjesing
6715 Esbjerg N
Tlf. 7512 1158
Mobil 2443 5033
hadrup@esenet.dk
Landskaberne og naturen er
omdrejningspunkt i mit liv og
arbejde.
Sådan var det i mange år i
mit keramikværksted og nu i
arbejdet med mine akvareller.
Farverne, linjerne, vejret, dramatikken og bevægelserne
begejstrer mig.
Jeg tolker og fantaserer taknemmeligt løs.
Akvarelfarverne, vandet og
papiret er mine medarbejdere og mit værksted er oftest
ude i naturen.

GITTE HADRUP
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Leif Præstiin
Atelier og galleri
Sprogøvej 77
6710 Esbjerg V.
Tlf. 7515 0163
praestiin@forum.dk
Leif Præstiin har siden 1971
deltaget i mange gruppeudstillinger, både i gallerier,
kunstforeninger og kulturhuse.
Jeg har også haft mange
udstillinger på arbejdspladser,
erhvervsskoler, universiteter
samt i private og offentlige
institutioner.
Det er blevet til omkring
400 udstillinger, hvoraf over
halvdelen har været separatudstillinger og udstillet i flere
europæiske lande.

LEIF PRÆSTIIN
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Rich. Dethlefsen
Drosselvej 23
6705 Esbjerg Ø
Mobil 4113 1112
www.Rizh-art.dk

RICH. DETHLEFSEN

Rich. er en billedkunster, som giver
sine skæve tanker form i forskellige udtryk. For tiden er hans
billedverden fyldt med farverige
former, som sætter din fantasi i
gang mod flere retninger. Den
måde han udtrykker sig på, er
der efterhånden mange som
finder spændende og interessant.
Der har været bud efter ham til
udstillinger blandt andet i New
York, Beijing, London, København
og sidst med en soloudstilling i
Milano.
Hans tankeverden indeholder
også andre kreative sider, som
kommer til udtryk gennem en lind
strøm af idéer, der nogle gange
er forud for sin tid. Det er der nok
ikke så mange som har opdaget
endnu, for han gør ingen væsen
af sig selv. Prøv selv når du kigger
forbi atelieret. Du kan ende i de
vildeste idéer.
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Connie Borgen
Sædding Strandvej 261
6710 Esbjerg V.
Tlf: 2231 9264
www.connieborgen.dk
Atelier på hjemadressen, her
fremvises kunst efter aftale.
Atelier i Lucca Toscana, hvor
jeg afholder work-shops og
udstiller.
Mine værker er fortrinsvis
halvabstrakte landskaber,
hvor især lyset over vand og
land inspirerer mig.
Mange års undervisnings- og
udstillingserfaring i gallerier,
kunstforeninger, firmaer i indog udland.
Fast udstiller hos Galleri
Amare , Stavanger Norge

CONNIE BORGEN
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Alf Pedersen
Vesterhavsgade 123
(lige ved Fiskebrogade).
6700 Esbjerg
Mobil 2296 4086
macalfi73@hotmail.com
www.alfp.dk
Mine værker er en blanding af
street-art, pop-art og collages
- mixet sammen eller hver
for sig. Inspirations-kilderne
er hentet i film og musikkens
verden. Mine værker er meget
farvestrålende, hvilket ligger
mig meget på sinde, da jeg
selv oplever en stor glæde
indeni, når værkerne kommer
til live. Musikken er min tro
følgesvend, når jeg arbejder i
mit gamle fiskerhus på Esbjerg
havn. Fiskehuset er en oplevelse i sig selv - på gensyn.

ALF PEDERSEN
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Svend Aage Aarsland
Galleri Juhl og Aarsland
Nørregade 81
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 2513
Mobil 2170 7019
aarsland@mail.tele.dk
www.juhlogaarsland.dk
Svend Aage Aarsland har
arbejdet med maleri i mere
end 40 år.
Malerierne tager udgangspunkt i et modernistisk,
abstrakt formsprog, hvor de
fortællende elementer er underlige hoveder og blomster
med store øjne, der kigger
på beskueren med et glimt
i øjet.
Stemningen er underfundig,
mystisk, humoristisk - med en
vis melankolsk undertone.

SVEND AAGE AARSLAND
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Gustaw Iwinski
Spangsbjerggade 75
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 7650
Mobil 3022 9355
gustaw.iwinski@gmail.com
www.galleri-iwinski.dk
Gustaw udarbejder ofte en
billedserie hver gang han får
inspiration til nye motiver.
- beskriver det selv som et
møde mellem virkelighed og
fantasi i kontraster mellem:
mennesket vs. dyreverdenen,
det feminine og maskuline,
skønheden og det bizarre.
Han er ikke bange for at
tænke i nye baner, når ny
inspiration er i sigte.
Malerier kan ses i et lille galleri
ved huset og hos Lysmesteren.

GUSTAW IWINSKI
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Initiativtageren Lars Henning Andersen kigger lidt tilbage på udviklingen her ved Blå Døres 10 års jubilæum.
Længe havde det kun været de sæsonlige udstillinger på Seminariet, der gav
et billede af, hvad kunstnerne i Esbjerg
havde at byde på. Nu skulle det være
anderledes. Jeg havde kigget mig lidt
omkring og kunne se, at man flere steder
havde stor succes med at afholde åbne
atelierdøre. Jeg så det som en oplagt
mulighed for at komme bredere ud med
al den kvalitetskunst, som skabes her i
området.
Navnet - hvordan skulle vi gøre det
unikt? Mange sjove og skæve navne kom
på bordet, og det var først efter Flemming Rendbos forslag ”Blue Doors”, at
Arne Gundestrup kradsede et par streger
på et stykke papir, vendte det mod os
andre og sagde ”Blå Døre”, og her har vi
logoet”, at den var hjemme!
Vi var 22 udstillende kunstnere til den første udgave af Blå Døre 2003. Faktisk var
der kun kommet 16 positive tilkendegivelser, da vi havde smidt snøren ud til 40-50
af byens kunstnere. Kun med pres og
overtalelsesevne nåede vi 22 deltagere.
Lad mig bare sige, at som udviklingen er
gået, er det ikke længere os, der presser
folk for at være med.

Det kan måske synes som en selvfølgelighed, men ligeså hurtigt udviklingen er
gået for Blå Døre de sidste ti år, ligeså
hurtigt har den teknologiske udvikling taget fart. Da vi skulle producere det første
katalog, var det ikke alle, der havde et
digitalkamera. Det resulterede i, at jeg
etablerede et primitivt fotostudio på min
egen adresse, hvor jeg tog fotos til kataloget. Arne Gundestrup udarbejdede det
visuelle design. Kataloget blev trykt, og
det blev revet væk. Ingen i Esbjerg havde
tydeligvis før set et så flot kunstkatalog.
Pressen tog heldigvis godt imod vores
første åbne atelierdøre. Kombineret med
en totalt udsolgt fernisering hos Sydbank
i Kongensgade var dette med til at overraske alle os bag arrangementet. Alle
deltagende kunstnere blev ganske enkelt
overrendt på førstedagen, og jeg kan
godt tillade mig at sige, at sådan har det
være lige siden.
Den store succes har givet os smag for
mere. Vi har nemlig taget Blå Døre ud af
de faste rammer flere gange de senere
år. I 2007 fik jeg kontakt til et galleri i
Stavanger i Norge, som i anledning af,
at Stavanger var Europæisk Kulturby,

ville arrangere en venskabsby-udstilling
med kunstnere fra Esbjerg. 15 kunstnere
fra Esbjerg deltog i udstillingen, og flere
er stadig tilknyttet galleriet her fem år
senere.
Vores medlemmer har været med til verdens længste udstilling i Sverige, og sidste
år satte Blå Døre-kunstnere deres aftryk
på ikke mindre end tre udstillinger. To af
dem i Esbjerg og en Ringkøbing. Særligt
vores sommerudstilling ”Med Blikket Mod
Vest – Blå Døres Sommerudstilling” fik
kritik i pressen for et navneskifte. Om det
var berettiget eller uberettiget, skal jeg
lade være usagt, men det er da rart, at
vores kunst kan vække en smule debat
og røre engang imellem.
Fremtiden for Blå Døre skal jeg ikke sige
ret meget om her ved 10-års jubilæet,
men jeg kan da konstatere, at sammenslutningen stadig er livskraftig, og der er
stadig ildsjæle, der tager over, når andre
af forskellige årsager trænger til et pust
for at kunne hellige sig maleriet.

- henviser også til sidetal.
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