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Sidste weekend i september står i kunstens tegn her i Esbjerg!
For elvte gang byder kunstnersammenslutningen Blå Døre
til et kig ind i atelieret. Sammenslutningen består af 26 kunstnere, hvis eneste fællesnævner er geografien med Esbjerg
som samlingspunktet.
Blå Døre er efterhånden en veletableret
institution på disse kanter. Det er absolut
noget, som esbjergenserne ser frem
at være en del af. Der bliver kigget,
diskuteret, mærket og handlet kunst.
Samtidig er det en mulighed for at se
kunstnerne over skulderen. Arrangementets store force er, at ikke en dag eller
et besøg er ens. Hvert besøg vil være et
nyt møde og en ny oplevelse.
Bag de Blå Døre står kunstnerne parat
til at byde dig velkommen. Alle er velkomne uanset om man er helt nybegynder eller erfaren kunstkender.
Jeg kan ikke lade være med at hæfte
mig ved navnet: Blå Døre. Blå er jo ikke
en opsigtsvækkende farve, men udstråler ro og stabilitet. Forskellige nuancer af

blåt møder øjet, når man stiller sig ud til
vandkanten, hvor himmel og hav mødes
i horisonten. Ja, blå er en farve, man ser
tit på disse kanter.
Senest er den blå farve blevet udbredt
i EnergiMetropol logoet. Som i mødet
mellem himmel og hav forenes forskellige blå nuancer i logoet. Det kan nok
ikke kvalificeres som kunst, men det er
blevet et synligt og kendt symbol på
væksten og drivkraften i Esbjerg.
Til at komplimentere vores stærke
erhvervsliv, hvoraf meget er centreret
omkring energiteknologi er det vigtigt, at
vi har et lige så stærkt kulturliv, som giver
mod- og medspil. Den rolle er Blå Døre
med til at udfylde på fornemste vis.

God fornøjelse med Blå Døre!

Johnny Søtrup
Borgmester
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Marianne Skjølstrup
Styrmandsvænget 183
6710 Esbjerg V
Mobil 2323 4781
dyda@esenet.dk
www.marianneskjoelstrup.dk
Uddannet tegner/grafiker fra
Kunsthåndværkerskolen/Kolding.
Anvender blyant/kul samt
andre grafiske værktøjer.
Min foretrukne udtryksform er
raderinger. Processen, fra den
ubearbejdede zinkplade til det
færdige tryk, fascinerer mig.
Til daglig underviser jeg voksne
med udviklingshæmning på
KUNSTSKOLEN ARCUS. Et dejligt
arbejde med mennesker, der
også brænder for at skabe
billeder.

MARIANNE SKJØLSTRUP
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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 i ind– og udland.
Medlem af Galleri Spring, Kbh.

JOHNY WILSLEW
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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.
Inspirationskilderne er mange;
men bærer præg af verden
omkring mig, med de forandringer, der møder mig. Værkerne
er meget farverige med knald
på farverne og teksterne. Musikken følger mig konstant i mit
arbejde med kunsten. Rammerne jeg arbejder i, er et gammelt
fiskerhus, som er en oplevelse i
sig selv.
Så på gensyn.

ALF PEDERSEN
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Nicolai Kubel
Spangsbjerggade 31a
(atelier i baggården)
6700 Esbjerg
Tlf. 2625 4015
nofurniture@live.dk
nicolaikubel.dk
Jeg er drevet af trangen til at
eksperimentere med kunstens
diversitet og mulighed.
Jeg er optaget af kunst, der er
i stand til at stimulere dialog på
tværs og på trods - begreber
som stagnation, chanceulighed og monotoni fasinerer mig.
Kunsten bør tilstræbe alt andet
end at være åbenlys og forudsigelig - men derimod pirre til
alternativ tankevirksomhed i et
ellers let forfaldent informativt
samfund.

NICOLAI KUBEL
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Tina Asmussen
Galleri Jon
Gl. Guldagervej 14
6710 Esbjerg V
mobil 6091 7534
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, Galleri Nord
og Galleri 7.

TINA ASMUSSEN
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Ella Biltoft
Atelier i min Kolonihave
Enggårdsvej, have nr. 42
(ved Gravlunden)
6700 Esbjerg
Mobil 5073 7928
ellabiltoft@esenet.dk
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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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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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.

LARS WALDEMAR
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Astrid Hygom
Rolfsgade 147A
6700 Esbjerg
Tlf. 7513 9509
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
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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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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, museer
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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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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Jette Dümke
Galleri DYMKE
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 halvdags på Kunstskolen Arcus for
voksne udviklingshæmmede.
Et arbejde, der er til stor glæde
og inspiration for mig.
Jeg har udstillet på gallerier,
museer, kunstforeninger samt
på danske og internationale
censurerede udstillinger.
Du er hjertelig velkommen
- hele året.

JETTE DÜMKE
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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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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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Jytte Jespersen
Skovvænget 2
Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf. 2212 5533
jyttej@esenet.dk
www.JytteJespersen.dk
Arbejder med akryl, akvarel og
kridt samt mindre skulpturer.
Naturen og livet omkring
Vadehavet, oplevelser med
mennesker og andre levende
væsener, er de væsentligste
inspirationskilder.
Men også rejser sætter sine
spor i malerierne.
Værkerne er et miks af abstraktioner, natur og fantasi – tilsat
et strejf af humor.

JYTTE JESPERSEN
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Per Lenholdt
Frihedsvej 41
6700 Esbjerg
Mobil 3062 4907
lenholdt@esenet.dk
www.lenholdt.dk
Inspirationskilderne er mangeartede - lige fra rejseindtryk til
en underfundig undren over
menneskets måde at agere på
eller mangel på samme.
Medlem af Galleri Spring
København

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 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 .
Medlem af Galleri Spring, Kbh.

LENE HASSIG VILSLEV
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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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Gustaw Iwinski
Spangsbjerggade 75
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 7650
Mobil 3022 9355
gustaw.iwinski@gmail.com
www.galleri-iwinski.dk
Jeg udarbejder ofte en billedserie, hver gang jeg får
inspiration til nye motiver.
Mine surrealistiske værker er
fyldt med humor, ironi, mystik
og ikke mindst fantasi.
Det er selve mødet mellem
virkelighed og fantasi.
Malerier kan ses i et lille galleri
ved huset.

GUSTAW IWINSKI
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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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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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Niels Kongsbak
Atelier & Galleri
Jyllandsgade 44
6700 Esbjerg
Tlf. 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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Gitte Hadrup
Uddannet Keramisk
Formgiver
Lunasallé 9, Gjesing
6715 Esbjerg N
Tlf. 7512 1158
Mobil 2339 8887
hadrup@esenet.dk
www.gittehadrup.dk
Landskabet og naturen er omdrejningspunktet i mit arbejde
med akvarellerne.
Farverne, linjerne, vejret, dramatikken og bevægelserne
begejstrer mig.
Jeg tolker og fantaserer løs.
Akvarelfarverne, vandet og
papiret er mine medarbejdere
og mit værksted er oftest ude i
naturen.
Mit beskedne atalier kan dog
altid besøges.

GITTE HADRUP
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Rich. Dethlefsen
Drosselvej 23
6705 Esbjerg Ø
Vigtigste udstillinger i 2013:
FN hovedkvarteret i New York.
National Museet i Rumænien.

RICH. DETHLEFSEN

29

Sjelborg

Bovbjerg Jegsmark

30

18

Guldager

k

Tobøl

vr

fe
ld

Tarp

Fo

Sønderris

er

4

Bæ

Guldager Møllesø

ag
ld
Gu

Hjerting
8
19

11

Guldager
Station

leb

øl

M
k

æ

Langli
13

Gjesing
15

Kjersing

27

16
17
Fovrfeld

Sædding

9

Kvaglund

æk

dB

fel
ovr

F

24

28
Boldesager

Fiskerihavn

6

Esbjerg

12

Trafikhavn

Grønningen

7 10
26
22
Dokhavn

Færgehavn
Sønderhavn

Fanø

0

Søren Jessens Sand
Kikkebjerg

©Esbjerg Kommune

1

20

23

Rørkær
21+5
14
25

Blå Døre Kunstnerne i Esbjerg
- henviser også til sidetal.
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