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FORORD
Sidste weekend i september bliver Esbjerg blå.
Heldigvis.
Kunstnergruppen Blå Døre åbner igen dørene til
atelieret og inviterer alle interesserede helt tæt på
kunsten og skabelsesprocessen. Det ser mange
frem til hvert år.
Siden marts 2020 har Danmark og hele verden
været sat i en særlig situation på grund af coronapandemien. Alt og alle har været berørt af håndteringen af denne krise.
Selvfølgelig har det også haft betydning for de udøvende kunstnere,
hvilket vil komme til udtryk i deres kunst.
For at eftertiden skal kunne forstå omfanget af, hvordan corona påvirkede os alle, er det vigtigt at kunstnerne tager fat i emnet og via forskellige
vidnesbyrd formidler deres oplevelse af coronatiden. Den kunstneriske
respons på corona bliver også en vigtig fortælling om pandemien. Ofte
kan malere og billedhuggere skabe tidsbilleder, der hjælper til en større
forståelse både hos dem, der har levet gennem en svær tid og selvfølgelig også hos kommende generationer.
Kunstnerne bag Blå Døre har forsøgt at se på nye måder at gøre tingene
på, og den seneste tid har også affødt et større fokus på det nære. Begge
elementer kan vi alle nikke genkendende til, som værende karakteristiske
for den tid vi har oplevet i coronaens skygge.
Coronaen har på en og samme tid givet anledning til masser af indtryk
og følelser, mens tiden også har berøvet os for en masse sociale og
kulturelle oplevelser. Det er vi mange, som er klar til at råde bod på.
Derfor kan jeg kun opfordre til, at man besøger Blå Døre og på den
måde bliver en oplevelse rigere.
Kataloget her er kun en lille smagsprøve på alt det, kunstnerne ser frem
til at vise dig.
God fornøjelse.
Jesper Frost Rasmussen
Borgmester
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ERLING LYNGHOLM JAKOBSEN
Torvegade 186
6700 Esbjerg
Tlf. 31325330
erling@esenet.dk
erling-lyngholm.dk

Coronakarantænen er blevet brugt til at etablere eget bronzestøberi, så hele processen fra modellering til brænding, støbning, pudsning, svejsning, slibning polering og
patinering foregår på matriklen. Der støbes efter den oprindelige metode, hvor formen
ødelægges efter hver støbning, så ALLE skulpturer er unikke.
Jeg maler naturligvis stadig, og sammen med ca. 30 skulpturer, udstilles mere end
40 malerier.
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JOHNY WILSLEW
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 28730748
johnnywilslew@gmail.com
wilslew.dk

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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GITTE HADRUP
Lunasallé 9, Gjesing
6715 Esbjerg N
Tlf. 23398887
gitte@hadrup.dk
gittehadrup.dk

Året rundt nyder jeg at male mine akvareller ude i naturen. Vejrets skiften og naturens
provokerende farver er meget inspirerende.
Udemaleriet giver mig en modstand jeg behøver for ikke at dvæle for længe i et billede.
Vadehav og Vesterhav, skov og eng. Islands-akvareller måske.
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ERIK BRØNDBERG
Guldager Stationsvej 94
6710 Esbjerg V
Tlf. 75167762
erik.broendberg@gmail.com

Min inspiration får jeg i hverdagen, gennem glimt at mennesker jer 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.
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FLEMMING RENDBO
Sædding Strandvej 145 B
6710 Esbjerg V
Tlf. 25330666
flemmingrendbo@gmail.com
flaming-rainbow.dk

Flemming Rendbo er blevet kaldt “Manden, der maler på ting”. Han har forkærlighed
for rustikke materialer. Drivtømmer, møbeldele, loppetorvsfund og meget andet tages i
anvendelse til de spøjse værker, der ofte rummer en finurlig humor. Ikoniske portrætter
veksler med fantasifulde objekter med udgangspunkt i naturens sære skabninger.
Han er kunstnerisk konsulent på UC Syd, foredragsholder og ligeledes tilknyttet kunstnerboligen ART 56* i Hvide Sande.

6

LOTTE DANGER PEDERSEN
Kirkegade 14, baghuset k.
6700 Esbjerg
Tlf. 30137566
lope68@me.com
lope-art.dk

Leret kan til stadighed fascinere og udfordre mig. Ler er blødt, stærkt, eftergivende, rummelig og uendelig i sin foranderlighed. Jeg finder fortsat nye udtryksformer såvel som
indtryk fra leret. Naturen og livet omkring mig, inspirerer mig i min søgen. I akvarelmalingen finder jeg en kontrast til arbejdet med leret, og oplever at inspirationen glider over i
et mere flydende udtryk. Jeg er selvstændig og udover kunsten arbejder jeg som kunstterapeut i flere sammenhænge. Til hverdag kan du finde mig i mit værksted Kirkegade
14, baghuset i kælderen. Ring evt. for en aftale.
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ULLA HOLT
Østergade 32, gården
6700 Esbjerg
Tlf. 28763736
uholt@hotmail.com
ullaholt.dk

Farven er mit kunstneriske udgangspunkt. Spørgsmålet var, hvordan jeg kunne arbejde
med farven i alle dens nuancer, uden et historiebærende motiv.
Afløsning og variation i det stille arbejde med prikkerne har indimellem været ekspressive landskabsbilleder.
Billedets udtryk har sammenhæng med det valgte materiale, hvor mit foretrukne i mange
år har været oliemaling, men nu er erstattet af den renere Tempera på tube.
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PER LENHOLDT
Frihedsvej 41
6700 Esbjerg
Tlf. 30624907
lenholdt@esenet.dk
lenholdt.dk

I mit billedunivers er det umiddelbart ikke altid det, beskueren ser ved første øjekast,
som er det væsentlige – en nærlæsning af ”det med småt ”– kan måske give anledning
til undren og tolkninger.
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ALF PETERSEN
Vesterhavsgade 123
6700 Esbjerg
Tlf. 22964086
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 storbybesøg 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 kommer fra de byer, jeg besøger.
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JETTE DÜMKE
Lyngvej 59
6710 Esbjerg V
Tlf. 30321606
jetteogwigge@hotmail.com
dymke.dk

Landskabsmaler, illustrator, foredragsholder og underviser. Det er Vadehavets himmel
og hav, Jette Dümke viser os i sine malerier. Hun er uhelbredelig fascineret af dette møde
mellem havet og himlen. For at male disse indtryk, må man være parat til at åbne sluserne til sit sind og ikke fedte rundt med små idylliske penselstrøg.
Det, Jette Dümke kan tilbyde, er hendes maleriske temperament. Hun satser hele butikken
for at gøre motivet frisk, spontant og kraftfuldt, så man selv føler, man står på stranden
med det brusende hav og den vide horisont for sine øjne. Du er velkommen hele året.
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ASTRID HYGOM
Rolfsgade 147A
6700 Esbjerg
Tlf. 22388641
astridh@esenet.dk
astridhygom.dk

De fleste af mine billeder drejer sig om de nære omgivelser, det være sig Esbjerg Havn eller
landskaberne omkring sommeratelieret ved Ringkøbing Fjord og Vesterhavet. Former og
farver og vores aftryk i naturen omsætter jeg til lærredet, så det får sit eget liv. Billederne
bliver hurtigt en historie om havnens og landskabets foranderlighed. Med udgangspunkt i
mit hjem og atelier i Esbjerg har jeg gennem de sidste 22 år desuden drevet Galleri Skippergården ved Bjerregård. På det seneste har jeg udvidet min produktion med grafik i form
af ætsninger, koldnål og raderinger. Censurerede udstillinger i ind- og udland, på museer, i
kunstforeninger, offentlige og private virksomheder siden 1987.
Sommeratelier: Galleri Skippergården, Humlegårdsvej 3, Bjerregård, Hvide Sande.
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KAREN KORSGAARD
Galleri KUX (bemærk ny adresse)
Nørrebrogade 47•6700 Esbjerg
Tlf. 28293588
kux@kux.dk
kux.dk
gallerikux

Alt er anderledes efter det sidste år. Grundet de mange timer i isolation over vinteren,
har jeg kastet mig ud i at knytte pomponer. At sidde og forme garnet til farverige kugler
i mange gentagelser og sætte dem sammen, har virket terapeutisk for mig – en slags
tryghedsskabende monotoni.
Sideløbende har jeg arbejdet med smykker, hvor mine ture langs vestkysten i jagten efter
rav, er en del af smykkets historie sammen med smukke ferskvandsperler.
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LENE HASSIG VILSLEV
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 75181209 • 20654179
lenevilslev@gmail.com
lenevilslev.dk

Naturens kraft og den transformation, der skabes fascinerer og udfordrer mig.
Foruden maleri arbejder jeg med foto, glas, samt installationer.
Jeg har udstillet på gallerier og museer i ind- og udland siden 2005.
Arrangeret aktiviteter i adskillige kulturprojekter siden 1996.
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RENÉ IVERSEN
Galleri Trené
Vestergade 40 · 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 26715819
galleritrene@gmail.com
reneiversen.dk

René er født og opvokset i Esbjerg, autodidakt kunstner. Han arbejder både med
træskulpturer og malerier – og vender indimellem tilbage til tegningerne. René holder
sjældent 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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ELLA BILTOFT
Enggårdsvej 30A (ved Gravlunden)
6710 Esbjerg V
Tlf. 50737928
ellabiltoft@gmail.com
biltoftella.dk

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 mig meget.
Inspirationen hentes mange steder fra: naturen, mennesker omkring mig, ting jeg ser
på min vej, rejser etc. etc.
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BIRGIT JUHL

”Rosens navn”

Kongensgade 99, 2.th.
6700 Esbjerg
Tlf. 40371195
birgitjuhl@esenet.dk
birgitjuhl.dk

Efter i mange år at have haft værksted og galleri sammen med andre, er jeg nu rykket
hjem til mig selv, hvor jeg også har mit virke som psykoterapeut.
Så hjemmet er blevet et skønt, kreativt og levende sted.
Flytningen har medfødt, at jeg nu eksperimenterer med at male med akryl.
Og det har så igen bevirket, at mine billeder lever et helt andet og nyt liv.
Det er en vildt spændende og udfordrende proces for mig.
Og meget livgivende.
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GUSTAW IWINSKI
Spangsbjerggade 75
6700 Esbjerg
Tlf. 60652145
gustaw.iwinski@gmail.com
galleri-iwinski.dk

Gustaw lader sig ikke begrænse til kun et tema eller stilart.
Elsker at overraske sit publikum med nye motiver og budskaber.
Hans inspiration kommer fra aktuelle situationer i den store verden og
menneskets dyriske natur.
Hans malerier kan ses i lille galleri ved huset.
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PER JØRGENSEN
Solglimts Allé 3
6715 Esbjerg N
Tlf. 41313124
per-j.dk

Udover arbejdet med mine abstrakte landskabsmalerier og fugle akvareller har jeg med
udgangspunkt i Corona tiden prøvet at skildre det savnede samvær mennesker imellem.
Det er blevet til en maleriserie med folkeliv.
Jeg har gennem årene udstillet mange steder.
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CONNIE BORGEN
Sædding Strandvej 261
6710 Esbjerg V
Tlf. 22319264
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 medskulpturer og moderne kirkevinduer.
Galleri i Toscana ”Galleria Trentadue”, Loppeglia, Lucca.
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LARS HENNING ANDERSEN
Jyväskylävej 1c
6700 Esbjerg
Tlf. 23236838
larshenningandersen@gmail.com
larshenning.dk

Til dette års Blå Døre viser jeg en lang række billeder, som er malet i løbet af sommeren.
Her vil være Tour de France billeder, Pestfugle, Talking Heads, landskabsbilleder fra Fur og
Vadehavet samt selvfølgelig en masse farvestrålende malerier i den velkendte ”LA stil”.
I ugen umiddelbart inden årets Blå Døre, deltager jeg i en international workshop i Gallery
Bator, mit polske samarbejdsgalleri. Det bliver spændende at se, hvad der kommer ud af det.
Jeg har året rundt fremvisning i mit atelier/galleri i Esbjerg, sommergalleriet ”Fur Kunsthal”
på Limfjordsøen Fur samt hos de gallerier, jeg er fast tilknyttet.
Initiativtager til Blå Døre i 2002.
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JAN HOUBORG
Sdr. Skadsvej 36
6705 Esbjerg Ø
Tlf. 30204030
janhouborg@webspeed.dk
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.
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JYTTE JESPERSEN
Skovvænget 2, Hjerting, 6710 Esbjerg V
Tlf. 22125533
jyttejespersen@youmail.dk
jyttej8@gmail.com
jyttejespersen.dk

Malerierne genspejler fascinationen af livet omkring Vadehavet.
Naturens kraft, den daglige færden i området og mødet med
dets ”beboere” giver inspirationen til fabulerende naturabstraktioner.
Arbejder med akryl, akvarel og mixet medie.
Fremvisning i mit atelier/havegalleri hele året efter aftale.
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TINA ASMUSSEN
Gl. Guldagervej 14
6710 Esbjerg V
Tlf. 60917534
tina-as@hotmail.com
stonesby.dk

Tina Asmussen har de sidste 11 år levet som fuldtidskunstner og har i forbindelse med sit galleri i Hjerting også en butik og et keramikstudio. Hendes kunst ses også i Vejers strandgalleri,
Slagelse kunstgalleri, Galleri Art x po og Galleri Kvist Horsens. Hvert maleri er en ny historie,
et nyt sted, et nyt eventyr. Det er ofte landskaber som dukker op, men det er ikke planlagte
bestemte steder, men en søgen efter hele tiden at male det bedst mulige maleri, som har
givet størst mulig glæde og energi undervejs. De bedste malerier bliver til uden for mange
tanker og planlægning, men gerne med inspiration fra alt i omgivelserne, natur, mennesker,farver og bevægelse. Led og du finder mere i malerierne end du ser ved første øjekast.
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