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Sidste
weekend
i september
står hvert år i
kunstens tegn her i
Esbjerg, og det er mig
en stor fornøjelse at byde
dig velkommen til Blå Døre.
Den 26. og 27. september kan du
træde indenfor hos nogle af de
dygtigste kunstnere her i Esbjerg.
Blå Døre er en fasttømret tradition, og det er
i år trettende gang, kunstnerne i sammenslutningen åbner dørene til deres hjem og
atelierer og viser deres værker frem. Vi har
alle chancen for at få indblik i den kreative
proces, og det gør det færdige kunstværk
endnu mere interessant, når vi også oplever
mennesket bag værket – og måske endda ser
det blive til.
Under de åbne atelier-dage kan man finde
noget for enhver smag hos de 24 meget
forskellige kunstnere. Blå Døre er som forening
et godt eksempel på, hvordan ildsjæle her i
Esbjerg står sammen om at styrke og videreudvikle vores rige kunstnermiljø.
Som EnergiMetropol er Esbjerg Danmarks
repræsentant i det eksklusive netværk af
verdens energibyer. Vi har et globalt udsyn,
og kunstnere fra Blå Døre er på samme måde
i gang med et grænseoverskridende
samarbejde med den amerikanske
energiby Houston.
Blå Døre har for længst
placeret Esbjerg på det
kunstneriske Danmarkskort – og nu
venter resten
af verden.

Blå Døre/Blue Doors is an art association for select
members of the local art community in Esbjerg.
Each year on last weekend of September they invite
the public to special viewings at their galleries.
I hope you will seize the opportunity to visit some
of the most talented artists here in Esbjerg on
September 26th and 27th.
The annual event is a close-knit tradition in Esbjerg, and this is
the 13th time it will take place. Everyone is welcome to participate by simply visiting the addresses found in this catalogue.
Knowledge of art is by no means required, since the aim is to
figuratively open the doors to the world of art.
What I personally treasure about this event is the chance to
gain an insight into the creative process and to meet the artist
behind the work. The 24 artists represent a wide selection of
different artistic modes of expression, and I am sure you will find
something to suit your particular taste.
As the art association Blue Doors is a prime example of how
our passionate locals cooperate to continuously improving our
already rich arts scene in Esbjerg.
Esbjerg is Denmark’s representative in the exclusive network of
the world’s energy cities, and as the EnergyMetropolis we contribute to the global energy agenda. Similarly, the artists from
Blue Doors engage in remarkable cross-border art collaboration with the American energy city Houston, Texas.
It makes me proud to find such talented artists here in Esbjerg,
and every day I take pleasure in living in this area, which is the
inspiration for such remarkable works of art.

Rigtig god fornøjelse
med dette års Blå Døre!
I encourage you to open the door
and enjoy this year’s Blue Doors!

Johnny Søtrup
Borgmester Mayor
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Iben Holm Kongsbak
Strandbygade 56
6700 Esbjerg
Mobil 4118 0030
ih244@c.dk
www.kongsbakfoto.dk
Iben Holm Kongsbaks billeder
stammer fortrinsvis fra Ho bugt.
Hun har altid fotograferet, men
i de senere år har hun for alvor
satset på fotografiet og udstillet en lang række steder i hele
landet.
Hendes motiver koncentrerer
sig fortrinsvis om 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.
Fotografiet appellerer til os alle,
vi kender ligesom motivet, men
undres over, at vores omgivelser kan tolkes så forskelligt.

IBEN HOLM KONGSBAK
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Søren Morns
Sædding Strandvej 45
6710 Esbjerg V
Mobil 2612 4215
morns@morns.dk
www.sorenmorns.dk
www.morns.dk
www.vestjyllandsudstillingen.dk
TEGNER & GRAFIKER
Uddannet Arkitekt maa ved
Kunstakademiets Arkitektskole
+ AAA
Min motivverden er tydelig
præget af arkitekturens mangfoldighed, og er min store inspiration til mine arbejder med
Tegning, Grafik og Collager.
Jeg har udstillet på alle officielle censurerede udstillinger
i DK, samt museer, gallerier,
kunstforeninger, mv.
Medlem af
Vestjyllandsudstillingen
Medlem af Fyns Grafiske
Værksted

SØREN MORNS
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Rich. Dethlefsen
Drosselvej 23
6705 Esbjerg Ø
www.rizh-art.dk
Vigtigste udstillinger i
2014/2015:
Malom Gallery in Nyíracsád
Hungary. 2014
AthensArt International
Philanthropic Exhibition
Monterrey/Mexico. 2014
Museum of the Shenandoah
Valley
USA 2014
Lessedra gallery & Contemporary Art Project.
Sofia, Bulgaria. 2014
International Art Festival
ART SPACE AMUR
Contest of arts and crafts and
monumental art «Master»
Amur State University
Blagoveshchensk, Republic of
Bashkortostan. 2015
The 70-th Anniversary of the
United Nations Exhibition
New York. 2015

RICH. DETHLEFSEN

„Apollo” International Poster
Exhibition
Alba Julia - Romania. 2015
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Jytte Jespersen
Skovvænget 2, Hjerting
6710 Esbjerg V
Mobil 2212 5533
jyttej@esenet.dk
jyttej8@gmail.com
www.JytteJespersen.dk
Natur, abstraktion og fantasi
i en cocktail - tilsat en sjat
humor, er ingredienserne i mit
billede univers.
Fugle, fisk, får og andre levende
væsener i Vadehavsområdet er
inspirationskilderne.
Rejser sætter også sine spor i
værkerne.
Fremvisning i mit atelier hele
året efter aftale.

JYTTE JESPERSEN
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Lars Waldemar
Kirkevangen 6
6715 Esbjerg N
Mobil 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.

LARS WALDEMAR
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Erik Brøndberg
Guldager Stationsvej 94
6710 Esbjerg V
Tlf. 7516 7762
erik.broendberg@gmail.com
www.eb-art.dk
Min inspiration får jeg i
hverdagen.
Gennem glimt af mennesker
jeg ser.
Jeg arbejder i bronze og
Keramik - med masker og
skulpturer.
Jeg former mine ting i ler, og
det er i denne proces, tingene
skabes og får det liv, jeg ønsker
at give videre til de færdige
bronzemasker og skulpturer.

ERIK BRØNDBERG
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Lilli Ann Gundestrup
Galleri Ginsbæk
Englandsgade 5
6700 Esbjerg
Mobil 2826 0050
lilliann@gundestrup.com
www.galleri-ginsbaek.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.

LILLI ANN GUNDESTRUP
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Marianne Skjølstrup
Styrmandsvænget 183
6710 Esbjerg V
Mobil 2323 4781
dyda@esenet.dk
www.marianneskjoelstrup.dk
Uddannet TEGNER/GRAFIKER
ved Kunsthåndværkerskolen/
Designskolen i Kolding.
Mit foretrukne udtryk er grafik
i form af raderinger. Processen, fra den ubearbejdede
zinkplade til det færdige tryk,
fascinerer mig.
Jeg anvender blyant, kul samt
farvekridt og udfordres ved
arbejdet med andre grafiske
værktøjer.
Til daglig underviser jeg
voksne med særlige behov på
KUNSTSKOLEN ARCUS. Et dejligt
arbejde med mennesker, der
også brænder for at skabe
billeder.

MARIANNE SKJØLSTRUP
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Per Lenholdt
Frihedsvej 41
6700 Esbjerg
Mobil 3062 4907
lenholdt@esenet.dk
www.lenholdt.dk
Billeduniverset er oftest
en underfundig, farvefyldt
grå verden med kant
- til eftertanke.

PER LENHOLDT
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Birgit Juhl
Galleri Juhl & Aarsland
Nørregade 81
6700 Esbjerg
Mobil 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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Lotte Lambæk
Kongensgade 44, 2.sal
6700 Esbjerg
Mobil 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.

LOTTE LAMBÆK
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Ella Biltoft
Atelier i min
Kolonihave
Enggårdsvej 30 A
(ved Gravlunden)
6710 Esbjerg V.
Mobil 5073 7928
ellabiltoft@gmail.com
www.biltoftella.dk
Papir- og billedmager.
Jeg håndstøber mit papir af
forskellige naturmaterialer, som
f.eks. inderbark fra morbærtræet, eller af bananpalmefibre.
Endvidere holder jeg meget
af, at male akvarel, hvortil jeg
oftest henter inspiration i naturen omkring mig, samt på rejser
rundt om i verden.

ELLA BILTOFT
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Johny Wilslew
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 7518 1209
johny@wilslew.dk
www.wilslew.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 i ind– og udland.

JOHNY WILSLEW
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Flemming Rendbo
Atelier og værksted
Sædding Strandvej 145B
6710 Esbjerg V
Mobil 2533 0666
flemmingrendbo@gmail.com
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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Niels Kongsbak
Atelier & Galleri
Strandbygade 56
6700 Esbjerg
Mobil 2986 2430
nk@niels-kongsbak.dk
www.niels-kongsbak.dk
Billedkunstner, som hovedsagelig arbejder 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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Lene Hassig Vilslev
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 7518 1209
Mobil 2065 4179
lenevilslev@gmail.com
www.lenevilslev.dk
Lene Hassig Vilslev arbejder
med maleri, foto, scenografi,
kulturprojekter samt installationer.
Udstillet på gallerier og museer
i ind- og udland siden 2005.
Arrangeret aktiviteter i adskillige kulturprojekter siden 1996,
herunder set director ved
Ungdoms OL 99 - seneste
scenografi ”Esbjerg Danmarks
Chicago” 2012 .

LENE HASSIG VILSLEV
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Jette Dümke
Galleri DYMKE
Lyngvej 59
6710 Esbjerg V
Mobil 3032 1606
jetteogwigge@hotmail.com
www.dymke.dk
Billedkunstner, illustrator og underviser på Kunstskolen Arcus.
Min fascination af Vadehavet.
Det åbne landskab med den
høje himmel og det kølige
vand. Gåture i området, mærke vinden i ansigtet, duften
af hav og salt, observere det
konstant skiftende lys. Alle disse
sanseindtryk under huden, gør
mine landskabsmalerier til en
nødvendighed.
Jeg har udstillet på gallerier,
museer, kunstforeninger, censurerede udstillinger i ind- og
udland.

JETTE DÜMKE
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Gustaw Iwinski
Spangsbjerggade 75
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 7650
Mobil 3022 9355
gustaw.iwinski@gmail.com
www.galleri-iwinski.dk
Jeg arbejder med forskellige genrer og motiver. Jeg
er ikke bange for at tænke i
nye baner og kan godt lide at
blive inspireret af alt omkring
mig. Mine malerier beskriver
ofte mødet mellem virkelighed
og fantasi, i kontraster mellem:
mennesket vs. dyreverden, det
feminine og maskuline, skønheden og det bizarre.
Malerier kan ses i et lille galleri
ved huset.

GUSTAW IWINSKI
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Gitte Hadrup
Uddannet Keramisk
Formgiver 1989
Lunasallé 9, Gjesing
6715 Esbjerg N
Tlf. 7512 1158
Mobil 2339 8887
gitte@hadrup.dk
www.gittehadrup.dk
Til 2015 Blå Døre præsenterer
jeg akvareller fra Ghana, Grønland og dejlige Danmark.
Altså mange forskellige motivkredse.
Jeg nyder at sidde ude og
opleve naturen omkring mig,
mens jeg maler.
Mit værksted er oftest ude.
Mit atelier med udstilling på
Lunasallé kan dog altid besøges efter aftale.
Jeg udstiller i Kunstforeninger
og gallerier.

GITTE HADRUP
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Astrid Hygom
Rolfsgade 147A
6700 Esbjerg
Mobil 2238 8641
astridh@esenet.dk
www.astridhygom.dk
Astrid Hygoms billeder er oftest
inspireret af Esbjerg havn og
den vestjyske natur. Hun har
udstillet i kunstforeninger, gallerier, censurerede udstillinger og
kunstmuseer siden 1987. Hver
sommer udstiller hun på Galleri
Skippergården i Bjerregård.
Den gamle klitgård fungerer
som familiens sommeratelier.

ASTRID HYGOM

23

Tina Asmussen
Galleri Jon
Gl. Guldagervej 14
6710 Esbjerg V
mobil 6091 7534
Tina-as@hotmail.com
www.tinaasmussen.dk
Tina Asmussen har gjort maleriet til sin levevej efter en fortid i
folkeskolen.
Åbnede galleri Jon i Hjerting i
2011.
Musik og synsindtryk (farver,
bøger, film, naturen) inspirer.
Farverne er som regel mange
og stærke.
Det bedste billede bliver til når
”penslen selv bestemmer”.
Idag ses hendes billeder i flere
gallerier i Danmark, eks. Galleri
Lyrum, Galleri ArtXpo, Himmerlands kunsthandel og Galleri
Nord.

TINA ASMUSSEN
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Connie Borgen
Sædding Strandvej 261
6710 Esbjerg V.
Mobil 2231 9264
mail@connieborgen.dk
www.connieborgen.dk
Atelier på hjemadressen, her
fremvises kunst efter aftale.
Galleri 32 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,ku
nstforeninger,firmaer i ind og
udland.
Fast udstiller hos Galleri Amare,
Stavanger Norge

CONNIE BORGEN

25

Lars Henning Andersen
Jyväskylävej 1c
6700 Esbjerg
Mobil 2323 6838
mail@larshenning.dk
www.larshenning.dk
Lars Henning, der var initiativtager til Blå Døre tilbage i 2002,
har de seneste år udstillet sine
farvestrålende malerier på
gallerier, i kunstforeninger
og virksomheder over hele
Danmark.
Det er også blevet til deltagelse på ArtHerning samt galleriudstillinger i Tyskland, Norge og
Sverige.
Der er året rundt fremvisning i
atelieret i Esbjerg eller i
sommeratelieret på Limfjordsøen Fur.

LARS HENNING ANDERSEN

Permanent galleriudstilling hos
Strand-Galleriet i Vejers.
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Alf P.
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.
Jeg arbejder pt. meget med
lys bag billederne – tjek det ud.
Vi ses til åbne døre i september
2015.

ALF PEDERSEN

Blå Døre kunstnerne i Esbjerg
- henviser også til sidetal.
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