ÅBNE ATELIERDØRE ESBJERG

LØRDAG D. 29. SEPTEMBER 2018
SØNDAG D. 30. SEPTEMBER 2018
BEGGE DAGE FRA KL. 11.00-17.00

Forord

2

I den sidste weekend i september er kunsten i høj
sædet i Esbjerg. Sådan har det været i de sidste
15 år, og sådan er det selvfølgelig også i år, når 23
kunstnere i weekenden den 29. og 30. september
lukker os indenfor i deres værksteder og atelierer
til Blå Døre. Det er en tradition, som mange holder
af, og det kan jeg godt forstå, for Blå Døre er en
unik mulighed for at få et indblik i kunstens verden.
Inde bag dørene venter oplevelser med kunsten
på en særligt nærværende måde, fordi du som
gæst får lov at møde kunsten der, hvor den lever
og bliver til. Du kommer helt ind i maskinrummet,
hvor farver, ler, metal og sten bliver bearbejdet
og finder deres form og kunstneriske udtryk. Kunst
neren selv er på hjemmebane og kan tage den
gode, nære snak med sine gæster om arbejdet
med kunsten og vejen fra materiale til kunstværk.
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Blå Døre er et spændende kulturtilbud, som viser
en del af det rige kulturliv, som vi har i Danmarks
femtestørste by og kommune. Rundt i byen venter
23 døre på at blive åbnet, og på to dage får du
direkte adgang til et interessant kunstnermiljø.
Jeg håber, du benytter dig af muligheden og ta
ger turen ind bag de Blå Døre, hvor du helt sikkert
vil møde nye tanker, inspirerende mennesker og
spændende kunst.
God fornøjelse med Blå Døre 2018.
Jesper Frost Rasmussen
Borgmester

Marianne Skjølstrup
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Styrmandsvænget 183
6710 Esbjerg V
Tlf.: 2323 4781
dyda@esenet.dk
www.marianneskjoelstrup.dk

Jeg arbejder hovedsagelig med
grafiske teknikker samt tegning.
Min foretrukne udtryksform er
raderinger og anden bearbejd
ning af zinkplader.
Blyant, kul og oliekridt anvendes
alene eller i kombination med
raderinger, collografi og øvrige
trykplader.
Processen fra den ubearbejdede
plade til det færdige tryk fascine
rer mig til stadighed.
Jeg har udstillet i kunstforeninger,
virksomheder samt deltaget i
censurerede udstillinger.
Mine billeder kan ses efter aftale.
Grafisk uddannelse på Kunst
håndværkerskolen i Kolding.
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Galleriet
Nørregade 81
6700 Esbjerg
Tlf.: 4037 1195
birgitjuhl@esenet.dk
www.birgitjuhl.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, udfor
drende, 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

Lene Hassig Vilslev
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Blichers Allé18,
6700 Esbjerg.
Tlf.: 7518 1209 / 2065 4179
lenevilslev@gmail.com
www.lenevilslev.dk

Naturens kraft og den transfor
mation, 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. Og har arrangeret aktivi
teter i adskillige kulturprojekter
siden 1996.
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Sædding Strandvej 261
6710 Esbjerg V
Tlf.: 2231 9264
Mail@ConnieBorgen.dk
www.connieborgen.dk

Åbent efter aftale:
I mit atelier på hjemadressen og
Galleria Trentadue
Piazza Loppeglia 32
Lucca Toscana
Min store inspiration er naturen
og lyset over Vadehavet.
Jeg tilstræber en nordisk farve
palet i mine værker.
Som en af de få tilbageværende
oliemalere, nyder jeg at spille
med de stærke pigmenter
– som er oliemaleriets styrke.
Har udstillet internationalt i
mange år, og på gallerier og
museer i DK.

Connie Borgen

Iben Holm Kongsbak
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Strandbygade 56
6700 Esbjerg
Tlf.: 4118 0030
ih244@c.dk
www.kongsbakfoto.dk

Jeg har fotograferet i mange
år; har altid et kamera på mig.
Mange af mine billeder opstår i
nuet.
Himmel og hav; lyset; de skæve
vinkler; close ups; portrættet; i
naturen; i storbyerne; douche
eller stærke pangfarver.
Jeg viser billedet, som jeg ser og
fanger det.
Jeg har udstillet i flere gallerier og
har haft bestillingsopgaver.
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Galleri Kongsbak
Strandbygade 56
6700 Esbjerg
Tlf.: 2986 2430
nk@niels-kongsbak.dk
www.gallerikongsbak.dk

Galleri Kongsbak i Strandbygade
56 er ved at udvikle sig til et om
fattende galleri. Du kan opleve
mine koloristiske og livsglade
malerier og tegninger sammen
med en række andre kunstnere
og kunsthåndværkere.
Galleriet er altid et besøg værd
– se mere på:
www.gallerikongsbak.dk.

Niels Kongsbak

Per Lenholdt
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Frihedsvej 41
6700 Esbjerg
Tlf.: 3062 4907
lenholdt@esenet.dk
www.lenholdt.dk

I mit billedunivers er det umid
delbart ikke altid det, beskueren
ser ved første øjekast, som er det
væsentlige – en nærlæsning af
”det med småt ” – kan måske
give anledning til undren.
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Guldager Stationsvej 94
6710 Esbjerg V
Tlf.: 7516 7762 / 6168 7762
erik.broendberg@gmail.com
www.eb-art.dk

Jeg arbejder i bronze og keramik,
med masker og skulpturer.
Min inspiration får jeg i hver
dagen, gennem glimt af menne
sker jeg ser eller har mødt for år
tilbage.
Jeg har udstillet mange steder,
bl.a. i Norge, Sverige, Rusland,
Korea og USA.

Erik Brøndberg

Flemming Rendbo
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Atelier og værksted
Sædding Strandvej 145 B
6710 Esbjerg V
Tlf.: 2533 0666
flemmingrendbo@gmail.com
www.flaming-rainbow.dk

Billedkunstner med hang til
Pop Art og anvendelse af
rustikke materialer, såsom driv
tømmer, møbeldele og gamle
gulvbrædder til sine rustikke
billeder.
Stilen er rå og nutidig og motiv
verdenen hentes i filmens, litte
raturens og musikkens verden.
Konsulent og formidler af billed
kunst i mange sammenhænge,
herunder guide på Erik Hagens
store værk: EsbjergEvangeliet.
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Lyngvej 59
6710 Esbjerg V
Tlf.: 3032 1606
jetteogwigge@hotmail.com
www.dymke.dk

Landskabsmaler, illustrator og
underviser på Kunstskolen Arcus.
Jeg har boet hele mit liv ved
Vesterhavet. På steder under
den høje himmel med det kølige
vand, finder jeg mine inspiratio
ner. Siden 2015 har jeg haft et
tæt samarbejde med den tyske
skulptør Martin Lichtmann, med
fællesudstillinger i Tyskland og
Danmark.
Jeg har udstillet i Norge, Sverige,
Tyskland, Canada, USA samt på
museer, gallerier, kunstforeninger
og censurerede udstillinger natio
nal og international.
Du er hjertelig velkommen hele
året.

Jette Dümke

Astrid Hygom
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Rolfsgade 147A
6700 Esbjerg
Tlf.: 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
Jeg har altid hentet motiver på
havnen i Esbjerg, i naturen om
kring byen og Vadehavet. Mine
billeder balancerer mellem det
genkendelige og det abstrakte,
så beskueren tvinges til at bruge
sin egen visuelle fantasi.
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, offent
lige og private virksomheder
siden 1987.
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Sdr. Skadsvej 36
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 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

Erling L. Jakobsen
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Torvegade 186
6700 Esbjerg
Tlf.: 3132 5330
erling@esenet.dk
www.erlinglyngholm.dk

Altid søgende og eksperimen
terende, både mht. farvevalg,
metode og motiv.
Sære individer gror frem i et
univers af stærke rene farver
og slutresultatet fremkommer
ofte efter mange lag i billed
fladen.
Lyset og dybden spiller altid en
rolle i billedet.
Ser frem til at udstille billederne i
mit nybyggede atelier.
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Spangsbjerggade 75
6700 Esbjerg
Tlf.: 7545 7650
Mobil: 6065 2145
gustaw.iwinski@gmail.com
www.galleri-iwinski.dk

Det,der karakteriserer mine
malerier er nogle historier ,tit
med sort humor, malet med
stærke og kontrastfulde farver.
Jeg henter inspiration fra medier,
rejser og at observere folk i hver
dagen.

Gustaw Iwinski

Lars Henning Andersen
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Jyväskylävej 1c
6700 Esbjerg
Tlf.: 2323 6838

larshenningandersen@gmail.com
www.larshenning.dk

Lars Henning, der for 16 år siden,
var initiativtager til Blå Døre, har
i mange år udstillet sine farve
strå-lende malerier på gallerier
og kunstforeninger i Danmark,
Norge, Sverige og Tyskland.
Motiverne bevæger sig stadig.
Lige nu i retning af det mere
figurative – dansende kvinder
og vuggende cykelryttere på
vej mod toppen ...
Hele året er der fremvisning i
atelieret i Esbjerg eller i sommeratelieret på Limfjordsøen Fur.
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Vesterhavsgade 123
6700 Esbjerg
Tlf.: 2296 4086
macalfi73@hotmail.com
www.alfp.dk

Jeg prøver, at være så ærlig
som jeg kan, når jeg arbejder
med mine værker. Min kunst skal
være kendetegnende for hvem
jeg er. At udtrykke mig gennem
min kunst, er en nødvendighed
for mig, hvilket til tider kan være
noget af en størrelse selv at forstå
og formidle. Samtidig er det også
her jeg mener, at tingene rykker
og bliver sjove, givende, forløsen
de, klaustrofobiske, irriterende ...
forløsningen når værket fungerer.

ALF P.

Johny Wilslew
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Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf.: 7518 1209
johny@wilslew.dk
www.wilslew.dk

Jeg forsøger til stadighed at
forenkle mit formsprog, skraber
væk, gøre tingene lidt mere
enkle – nå ind til kernen, men
så sker der det af uransagelige
grunde, at der sniger sig en lille
djævel ind i form af en fabel
– og bare vil være med i dansen.
Sådan bliver min billedverden til
– og det er ikke så ringe endda.
Jeg har udført talrige udsmyk
ninger, udstillet på gallerier og
museer gennem de sidste 40
år og er stadigt aktiv med
udstillinger.
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Galleri og Atelier
Nørregade 81
6700 Esbjerg
Tlf.: 2876 3736
uholtp@hotmail.com
www.ullaholt.dk

Uddannet på Århus Kunst
akademi med afgang 2010.
Jeg er optaget af farven i alle
dens nuancer, fra det sarteste
lyse til det mørkeste mørke.
Jeg henter inspiration i neoimpressionismen og pointillismen
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.

Ulla Holt

René Iversen
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Galleri Trené
Vestergade 40
6705 Esbjerg Ø
Tlf.: 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 por
tion humor, men der er også ofte
alvorlige tanker bag.
Lad dig forundre, fornøje og
fascinere.
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Galleri KUX,
Sjællandsgade 37
6700 Esbjerg
Tlf.: 2829 3588
kux@kux.dk
www.kux.dk

Velkommen til mit univers, hvor
grafiske streger spinder sit net
i finurlige enheder af alskens
ubekendte væsner, når jeg er i
det humør. Andre dage vælter
det ud med farvekombinationer
herfra og til Mælkevejen.
Jeg maler med hjertet, fordi jeg
ikke kan lade være! Ofte er der
knald på paletten i varme toner,
andre dage er mere blå og stille
farvemæssigt. Det er stemninger,
humør, årstider, musik og alt det
andet, vi oplever og sanser dag
ligt, der sætter sit præg på mine
lærreder, tekstiler, m
 øbler, glas
figurer, flasker og andre medier
jeg beskæftiger mig
med kunstnerisk.
Ved siden af kunsten arbejder
jeg som grafiker og med smykke
design.

Karen Korsgaard

Ella Biltoft
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Enggårdsvej 30 A
(ved Gravlunden)
6710 Esbjerg V
Tlf.: 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.
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Gl. Guldagervej 14
6710 Esbjerg V
Tlf.: 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) inspirerer.
Farverne er som regel mange
og stærke.
Det bedste billede bliver til når
”penslen selv bestemmer”.
De ses i flere gallerier i Danmark
f.eks. Vejers strandgalleri, Slagelse
kunstgalleri, Galleri art xpo, Galleri
kvist og Himmerlands kunstgalleri.
I galleri Jon er der løbende work
shops, hvor man kan afprøve
kreative udfoldelser.

Tina Asmussen

Jytte Jespersen
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Skovvænget 2, Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf.: 2212 5533
jyttejespersen@youmail.dk
jyttej8@gmail.com
www. jyttejespersen.dk

Naturen og livet omkring
Vadehavet er inspirationskilder
til værkerne, der er natur
abstraktioner tilsat fantasi
og et strejf af humor.
Nogle af områdets b
 eboere
– 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.
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Blå Døre kunstnerne i Esbjerg
3 Marianne Skjølstrup

Styrmandsvænget 183, 6710 Esbjerg V

4 Birgit Juhl

Galleriet, Nørregade 81, 6700 Esbjerg

5 Lene Hassig Vilslev
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