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Velkommen
til endnu en
kunstoplevelse
i særklasse.
Kunstnerne i Blå Døre
åbner for fjortende gang
atelierdørene den 24.- 25.
september 2016. Det giver os
andre muligheden for at komme
helt tæt på, hvad der inspirerer den
lokale kunst.
Esbjerg kan med rette være stolte af et stærkt
kunstnermiljø med mange interessante profiler, som leverer kunstværker af høj kvalitet.
Blå Døre er en forening, som gang på gang
beviser, at man gerne vil forny sig og søge ny
inspiration.
Siden sidste omgang Blå Døre har nogle af
medlemmerne været involveret i et spændende samarbejde med kunstnere fra Houston,
Texas. Ideen udsprang af Esbjergs identitet
som EnergiMetropol og vores deltagelse i
World Energy Cities Partnership, hvor verdens
førende energibyer mødes. Det førte til en
spændende proces, hvor kunst blev til i samarbejder tværs over Atlanten. Her fungerede
kunsten som en spændende brobygger og
løfter et professionelt samarbejde op i en helt
ny dimension. Initiativet stopper dog ikke her,
for der er planer om at koble flere energibyer på kunstsamarbejdet. Blå Døre
er lokal forankret, men udsynet er
internationalt, og dermed afspejler Blå Døre essensen
af Esbjerg.

Welcome to a weekend of outstanding art. The
artists in the art association Blue Doors open
their galleries on the 24 and 25 September.
This gives all of us the opportunity to get up
close and personal with the local art.
Esbjerg can rightfully be proud of a strong artist
community with many interesting profiles, who produce high-quality art. Blue Doors is an association,
which proves that it is willing to renew itself and seek
new inspiration repeatedly.
Since the last time Blue Doors took place, some of
the members have been involved in an exciting cooperation with artists from Houston, Texas. The idea
came from Esbjerg’s identity as EnergyMetropolis
and our membership of World Energy Cities Partnership, which is a global network for the leading
energy cities.
This resulted in an exciting process, where an art
collaboration took places across the Atlantic. Art
became a bridge-builder and added a new dimension to a professional cooperation. This initiative
does not stop here, because there are plans to invite more energy cities to join the art collaboration.
The association Blue Doors is anchored locally, but
the vision is international, and in this manner, Blue
Doors reflect the essence of Esbjerg.
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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Astrid Hygom
Rolfsgade 147A, 6700 Esbjerg
Mobil 2238 8641
astridh@esenet.dk
www.astridhygom.dk
Sommeratelier:
Galleri Skippergården
Humlegårdsvej 3, Bjerregård,
6960 Hvide Sande
www.hvidesande.dk/galleriskippergaarden-gdk603012
Åbningstider se:
www.astridhygom.dk

ASTRID HYGOM

Det fornøjer mig at male og at
gengive naturen og det menneskeskabte, ikke som modsætninger, men nærmere som
en tilskyndelse til at opleve og
lade fantasien udfolde sig.
Om sommeren maler jeg i en
gammel klitgård, der ligger
mellem Ringkøbing Fjord og
Bjerregård Strand.
Jeg har udstillet på censurerede udstillinger i ind- og udland,
på museer, i kunstforeninger,
offentlige og private virksomheder siden 1987.

4

Lars Henning Andersen
Jyväskylävej1c
6700 Esbjerg
Mobil 2323 6838
larshenningandersen@gmail.com
www.larshenning.dk
Lars Henning, der var initiativtager til Blå Døre tilbage i 2002,
har siden starten af 90’erne
udstillet på gallerier, museer
og kunstforeninger i ind- og
udland. De seneste 3 år er det
også blevet til deltagelse på
ArtHerning.
Der er året rundt fremvisning i
galleriet i Esbjerg, i sommer-atelieret på Limfjordsøen Fur eller
hos Strand-Galleriet i Vejers.

LARS HENNING ANDERSEN
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Alf P.
Vesterhavsgade 123
6700 Esbjerg
Mobil 2296 4086
macalfi73@hotmail.com
www.alfp.dk
Jeg er pt. drevet meget af at
finde mere dybde og balance inden for de forskellige
kunstformer, jeg arbejder med.
Dette er en stor udfordring
for en kunstner som mig, der
er meget impulsiv og til tider
kaotisk i mit udtryk.
Vildskaben og lidenskaben i
mine værker vil stadig være
at finde, da al kunst jo kommer indefra. Rammerne, jeg
arbejder i, udvikler sig også, så
jeg glæder mig til at tage godt
imod jer i mit fantastiske gamle
fiskerhus.

ALF PEDERSEN
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Connie Borgen
Sædding Strandvej 261
6710 Esbjerg V
Mobil 2231 9264
mail@connieborgen.dk
www.connieborgen.dk
Åbent efter aftale
Galleria Trentadue
Piazza Loppeglia 32
Lucca Toscana
Connie Borgens værker afspejler hendes fascination af naturen og lyset over Vadehavet.
Lyset over landskabet sættes
fri,eller lukkes inde, blændes
ned eller op.
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 glasskulpturer og glasmosaikker.

CONNIE BORGEN
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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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René Iversen
Vestergade 40
6705 Esbjerg Ø
Mobil 2671 5819
galleritrene@gmail.com
www.reneiversen.dk
Autodidakt tegner, maler og
designer af brugskunst.
Han har de sidste ca. 10 år
malet på lærreder, men har i
de senere år bevæget sig over
i at male på træ. Det kan være
gamle gulvbrædder, krydsfinér
eller drivtømmer.
Han bruger de ting, han falder
over - både nyt og gammelt.
Kunstværkerne har en god
portion humor, men der er også
ofte alvorlige tanker bag.
Lad dig forundre, fornøje og
fascinere.

RENÉ IVERSEN
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Iben Holm Kongsbak
Strandbygade 56
6700 Esbjerg
Mobil 4118 0030
ih244@c.dk
www.kongsbakfoto.dk
Jeg har fotograferet mange
år og bærer altid et kamera
på mig. Billederne opstår i
nuét. Himmel og hav; lyset;
de skæve vinkler; portrættet;
mennesker i storbyer eller i
landsbyen; : de skæve vinkler;
naturen………inspirationskilder,
og der finder jeg poesien. Jeg
viser billedet, som jeg ser og
fanger det; ændrer ikke i billedet.
Jeg har udstillet i flere gallerier.

IBEN HOLM KONGSBAK
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Marianne Skjølstrup
Styrmandsvænget 183
6710 Esbjerg V
Mobil 2323 4781
dyda@esenet.dk
www.marianneskjoelstrup.dk
Der er i enhver form for skabende udfoldelse, et håndværk,
der skal læres samt materialer,
man skal have kendskab til.
Dernæst kommer eksperimenterne, tilfældighederne og leg
med materialet.
Det er her kunsten skabes.
Kreativiteten består i at anvende det kendte i nye sammenhænge.
Det er håndværket, gode
værktøjer og det udtryk brugen
af det efterlader, der fascinerer
mig i arbejdet med grafikken.
Grafisk uddannelse på
Designskolen Kolding

MARIANNE SKJØLSTRUP
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Tina Asmussen
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”.
I dag ses hendes billeder i flere
gallerier i Danmark, eks. Galleri
Lyrum, Galleri ArtXpo, Himmerlands Kunsthandel.
Som noget nyt starter hun
malerikurser i Galleri Jon fra
efteråret 2016.

TINA ASMUSSEN
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Birgit Juhl
Nørregade 81
6700 Esbjerg
Mobil 4037 1195
birgitjuhl@esenet.dk
www.birgitjuhl.dk
www.juhlogaarsland.dk
Jeg har et fantastisk arbejde
som psykoterapeut, supervisor
m.m., som stadig fylder meget
i mit liv.
Både der og i mit øvrige liv er
der så mange spændende,
udfordrende og livgivende
oplevelser, som sætter sig i mig.
Dem udtrykker jeg på forskellig vis og én af måderne er via
maleriet.
En spændende, frustrerende
og levende proces, hvor jeg
aldrig ved, hvad der sker, og
hvor jeg ender.

BIRGIT JUHL
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Gustaw Iwinski
Spangsbjerggade 75
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 7650
Mobil 6065 2145
gustaw.iwinski@gmail.com
www.galleri-iwinski.dk
Det, der karakteriserer mine
malerier, er brugen af stærke
og kontrastfulde farver
samtidigt med, at de alle har
en historie at fortælle. Jeg
henter inspiration til historierne
gennem mine rejser ud i hele
verden, fra medier, TV og
særligt ved at observere folk i
hverdagen.

GUSTAW IWINSKI
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Arne Gundestrup
Englandsgade 5
6700 Esbjerg
Mobil 2448 9933
arne@gundestrup.com
www.arnegundestrup.dk
Jeg håber, at mine malerier
afspejler min glæde ved livet i
almindelighed. Når jeg starter
på et jomfrueligt lærred, ved
jeg præcist, hvad det skal blive
til. Men sådan bliver det aldrig... Lærredet overtager mine
tanker og ideer og kommer til
at leve sit eget liv. Kærlighed til
livet. Menneskets og naturens
former og farver bliver skildret i
mine malerier for fuld udblæsning. Udført med arme og ben,
måske også med pensel og
spartel.

ARNE GUNDESTRUP
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Jette Dümke
Lyngvej 59
6710 Esbjerg V
Mobil 3032 1606
jetteogwigge@hotmail.com
www.dymke.dk
Landskabsmaler, illustrator og
underviser.
Jeg har boet hele mit liv ved
Vesterhavet.
På steder under den høje
himmel med det kølige vand,
finder jeg mine inspirationer.
Jeg har udstillet i Norge,
Sverige, Tyskland, USA samt på
museer, gallerier, virksomheder
og censurerede udstillinger
national og international.
Du er hjertelig velkommen –
hele året.

JETTE DÜMKE
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Ulla Holt
Nørregade 81
6700 Esbjerg
www.ullaholt.dk
uholtp@hotmail.com
Mobil 2876 3736
Uddannet på
Århus Kunstakademi
med afgang 2010
Jeg er optaget af farven i alle
dens nuancer, fra det sarteste
lyse til det mørkeste mørke
Jeg henter inspiration i neo-impressionismen og pointilismen
og arbejder med den optiske
blanding af farverne.
Prikker sat tæt sammen med
vatpind skaber rum i geometriske former.
Har deltaget i flere censurerede udstillinger.
Underviser i billedkunst i aftenskoleregi.

ULLA HOLT
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Gitte Hadrup
Lunasalle 9
6715 Esbjerg N
Mobil 2339 8887
gitte@hadrup.dk
www.gittehadrup.dk
Åben efter aftale
Gitte Hadrup er uddannet
keramiker i 1989 fra Kolding
Kunsthåndværkerskole.
Hun har haft keramikværksted
og butik i Esbjerg i 20 år.
Nu udnytter Gitte Hadrup
pensionisttiden til at udforske
akvarelmaleriets mange muligheder.
Hun sidder oftest ude i naturen
for at indfange landskabets
struktur og stemning med vandet og farvepigmenterne.
Motiverne hentes mest i det
vestjyske landskab omkring
Esbjerg, Ribe og Fanø.

GITTE HADRUP
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Lene Hassig Vilslev
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 7518 1209
lenevilslev@gmail.com
www.lenevilslev.dk
”Den danske kunstner Lene
Hassig Vilslevs malerier
indeholder elementer, der ligner rødder, med sine konkave
og konvekse udseende, med
deres komplekse observationsområder og abstrakte former.
Farvelagene kombineres til de
når til et punkt af balance. ..
Linjer og farver får poetiske
dyder og repræsenterer virkeligheden i kunstnerens indre
verden.”
José Roberto Moreira
- kurator og galleriejer
COLORIDA ART GALLERY
Lisbon - Portugal

LENE HASSIG VILSLEV
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Lotte Lambæk
Nørregade 81
6700 Esbjerg
Mobil 4057 5236
post@lottelambaek.com
www.lottelambaek.com

LOTTE LAMBÆK

Indignation og trang til at stille
spørgsmål ved det bestående
er en stærk drivkraft i Lotte
Lambæks værker. Hun kan lide
at fortælle, fabulere og gå ned
i detaljen. Hendes tankegang
er mere global end lokal, og
det er de store eksistentielle
spørgsmål, som hun konstant
kredser om. Når man ser på
hendes værker, deltager man
også i hendes tankemylder.
Teknikkerne er akryl, kul, kridt,
collage, grafik, mosaik og
akvarel.
Hun har hele sit liv arbejdet
professionelt med kunsten
og det visuelle udtryk.
Udsmykninger i virksomheder,
på skibe, skoler og
uddannelsesinstitutioner.
Udstillinger i ind- og udland.

20

Jytte Jespersen
Skovvænget 2, Hjerting
6710 Esbjerg V
Mobil 2212 5533
jyttej@esenet.dk
jyttej8@gmail.com
www. jyttejespersen.dk

Naturen og livet omkring Vadehavet er inspirationskilder til
værkerne, der er naturabstraktioner tilsat fantasi og et strejf
af humor.
Nogle af områdets beboere
– fugle, fisk og får – er ofte et
gennemgående tema i billederne.
Rejser og oplevelser med
mennesker og andre levende
væsener sætter også sine spor.
Fremvisning i mit atelier hele
året efter aftale.

JYTTE JESPERSEN
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Per Lenholdt
Frihedsvej 41
6700 Esbjerg
Mobil 3062 4907
lenholdt@esenet.dk
www.lenholdt.dk
Facebook: Galleri Lenholdt
Med afsæt i en surrealistisk
verden - med et stænk af
grafiske virkemidler - bliver mit
billedunivers til. Oftest er vejen
fra ide til det færdige produkt
planlagt i store træk, men det
hænder - og heldigvis for det at elementer i billedet fører mig
ad andre veje til et andet og
bedre resultat.
Deltager i RØRPOST-projektet
- et samarbejde mellem
kunstnere fra Houston, Texas og
Esbjerg.

PER LENHOLDT
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Ella Biltoft
Enggårdsvej 30 A
(ved Gravlunden)
6710 Esbjerg V
Mobil 5073 7928
ellabiltoft@gmail.com
www.biltoftella.dk
SKULPTUR - PAPIR - AKVAREL GELLIPRINT
- i dette univers bevæger jeg
mig frit omkring. Det er min
kreative verden.
Jeg leger, undersøger, flyder.
Inspirationen hentes mange
steder fra: natur, rejser, mennesker omkring mig, ting jeg
finder på min vej etc. etc.
Har udstillet mange steder i
både ind-og udland.

ELLA BILTOFT
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Lilli Ann Gundestrup
Englandsgade 5
6700 Esbjerg
Mobil 2826 0050
lilliann@gundestrup.com
www.galleri-ginsbaek.dk
Lilli Ann Gundestrup arbejder
med det abstrakte maleri.
Hendes palet består oftest af
mere afdæmpede blandingsog jordfarver, hvorved der
symboliseres en harmoni og ro.
Hun fortæller om sin kunst:
”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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Flemming Rendbo
Sædding Strandvej 145 B
6710 Esbjerg V
Mobil 2533 0666
flemmingrendbo@gmail.com
www.flaming-rainbow.dk
Billedkunstner med hang til Pop
Art og anvendelse af rustikke
materialer, såsom drivtømmer, møbeldele og gamle
gulvbrædder til sine rustikke
billeder. Stilen er rå og nutidig
og motivverdenen hentes i
filmens, litteraturens og musikkens verden.
Konsulent og formidler af
billedkunst i mange sammenhænge, herunder guide på Erik
Hagens store værk:
EsbjergEvangeliet.

FLEMMING RENDBO
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Rich. Dethlefsen
Rich. Dethlefsen
Drosselvej 23
6705 Esbjerg Ø
www.rizh-art.dk

RICH. DETHLEFSEN

Vigtigste udstillinger i 2015/2016:
International Art Festival 2015
ART SPACE AMUR
Contest of arts and crafts and
monumental art «Master»
Amur State University
Blagoveshchensk, Republic of
Bashkortostan
Juried Art Exhibition
„Apollo” International Poster Exhibition
2015
Alba Julia - Romania
AthensArt International Arts Festival
Oropos/Greece 2015
Juried Art Exhibition
Daejeon International Art Show 2015
Korea
70-th Anniversary of the United Nations
Exhibition in UN headquarter, New York.
USA 2015
Juried Art Exhibition
Temecula Valley Museum
Temecula, California USA 2016
Juried Art Exhibition
”Rørpost” Esbjerg - Houston
Esbjerg City Hall / UC syd 2016
International Festival ART ENVIRONMENT
AMUR 2016
”MASTER skaYA”
Blagoveshchensk, Russia
Juried Art Exhibition
Gwang Hwa Moon International Art
Festival 2016, Seoul Korea
TEXAS A&M University - Kingsville 2016
Texas USA, Juried Art Exhibition
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Jan Houborg
Sdr. Skadsvej 36
6705 Esbjerg Ø
Mobil 3020 4030
janhouborg@webspeed.dk
www.janhouborg.dk
Jan Houborg arbejder i granit
og natursten.
Han finder inspirationen overalt, stort som småt.
Skulpturerne formgives både
efter modeller, tegninger samt
hvad stenen synes at frembringe.
Værkstedet har åbent efter
aftale hele året.

JAN HOUBORG
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Niels Kongsbak
Strandbygade 56
6700 Esbjerg
Mobil 2986 2430
nk@niels-kongsbak.dk
www.gallerikongsbak.dk
Niels Kongsbak har været professionel kunstner siden 1995.
Hans farverige billeder tager
udgangspunkt i naturen og
livsglæden.
I 2015 flyttede han til Strandbygade og indrettede der et
galleri på 200 kvm., som er et
besøg værd.

NIELS KONGSBAK
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Johny Wilslew
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 7518 1209
johny@wilslew.dk
www.wilslew.dk
Inspirationen til en stor del af
mine værker stammer fra rejser
til eksotiske steder.
Den sidste store rejse gik til
Kerala i Sydindien, hvor disse
værker er blevet til.
Jeg har udført talrige udsmykninger, udstillet på gallerier
og museer gennem de sidste
40 år og er stadigt aktiv med
udstillinger.

JOHNY WILSLEW
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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
Uddannet Arkitekt MAA og har
parallelt med mit arkitektarbejde forenet arkitektur med
billedkunst i en lykkelig pagt
hvor tegning, grafik og collager
har været et vigtigt omdrejningspunkt.
Gennem årene har jeg udstillet
på alle censurerede statsgodkendte udstillinger og på
museer, gallerier mv.
Medlem af
Vestjyllandsudstillingen
Fyns Grafiske Værksted

SØREN MORNS
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Liv Ejdesgaard
Østergade 32
6700 Esbjerg
Mobil 6084 0835
liv@bendix1.dk
www.livejdesgaard.dk
www.facebook.com/kunstmalerliv/

Liv er født og opvokset på
Færøerne.
Som billedkunstner er Liv optaget af lethed, lys og livsglæde.
Men for Liv stråler lyset og
livsglæden stærkest på en
mørk baggrund. Gennem sit
færøske ophav suger hun kraft
og inspiration til sine billeder.
Liv har arbejdet som frisør med
hår og mode, siden hun var
17 år.
Men den samme sans for linjer
og farver bruger hun til det
hele. Også til malerierne.

LIV EJDESGAARD

Blå Døre kunstnerne i Esbjerg
- henviser også til sidetal.
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