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FORORD
En unik chance for en kunstnerisk
oplevelse
Endnu engang slår Esbjergs kunstnere deres
blå døre op, og endnu engang får vi alle lov
til at tage et kig ind i kunstnernes univers.
Det er selvfølgelig kunsten, vi bliver inviteret
ind for at se, men det giver en helt særlig
oplevelse, når kunsten kan ses der, hvor kunstneren skaber sin
kunst – i atelier, på værkstedet eller i kunstnerens eget hjem.
Det kan give et maleri, en installation eller en figur en helt ny
dimension, og derfor er det en unik chance, vi som beskuere af
kunsten, får, når kunstnerne på denne måde lukker os ind i ”det
allerhelligste”.
”Blå døre” er et arrangement og et tilbud, der passer perfekt ind
i Esbjerg Byråds Vision 2025. Her hedder det nemlig ”Vi ønsker
en kulturel opblomstring, der skaber glæde og stolthed i hele
kommunen og sætter os på det kulturelle landkort”. Jeg er sikker
på, at ”Blå døre” er med til at sætte Esbjerg på det kulturelle
landkort.
Vi lever i en tid, hvor vi skal undgå at samle for mange i små
rum, men dét har ”Blå døre” taget højde for på de enkelte udstillingssteder. Derfor er jeg tryg ved at opfordre til at få en kulturel
og kunstnerisk oplevelse over de to dage, hvor kunstnerne slår
deres ”Blå døre” op for os alle.
God fornøjelse.
Jesper Frost Rasmussen
Borgmester
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JOHNY WILSLEW
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 75 18 12 09
johnnywilslew@gmail.com
wilslew.dk

Stregens Spor
Syle på pap
ridset ned
overmales og træder frem
bliver fremkaldt
og står knivskarpt
det lykkedes.
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FLEMMING RENDBO
Sædding Strandvej 145 B
6710 Esbjerg V
Mobil 25 33 06 66
flemmingrendbo@gmail.com
flaming-rainbow.dk

Flemming Rendbo betegnes som tingfinder og multikunstner. Stilen er præget af
en forkærlighed for rustikke materialer præget af tidens tand og henter motiver fra
mange af livets sider, herunder musikken, litteraturen, filmen og naturen.
Senest har fuglemotiver og studier af arkitektoniske fragmenter føjet sig til temaerne. Han arbejder som kunstnerisk konsulent på UCSyd og formidler her blandt
andet Erik Hagens store værk EsbjergEvangeliet.
Flemming Rendbo er ligeledes tilknyttet kunstnerboligen ART 56* i Hvide Sande.
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JYTTE JESPERSEN
Skovvænget 2, Hjerting, 6710 Esbjerg V
Tlf. 22125533
jyttejespersen@youmail.dk
jyttej8@gmail.com
jyttejespersen.dk

Fascinationen af landskabet og livet omkring Vadehavet forvandles til fabulerende
naturabstraktioner iblandet fantasi og tilsat et strejf af humor. I motiverne indgår
ofte fugle, fisk og får.
Rejser og oplevelser med mennesker og andre levende væsener sætter også spor
i billeduniverset.
Arbejder med akryl, akvarel og mixet medie.
Fremvisning i mit atelier hele året efter aftale.
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ERIK BRØNDBERG
Guldager Stationsvej 94
6710 Esbjerg V
Tlf. 75167762 • 61687762
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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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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ASTRID HYGOM
Rolfsgade 147A
6700 Esbjerg
Tlf. 22388641
astridh@esenet.dk
astridhygom.dk

Dette års Blå Døre malerier genspejler indtryk fra Esbjerg Havn og landskaber
ved sommeratelieret og Vesterhavet. Astrid Hygom har gennem 20 år drevet Galleri Skippergården ved Bjerregård Strand. Det seneste år har hun også arbejdet
med grafik i form af ætsninger, koldnål og raderinger. Astrid Hygom har udstillet
på censurerede udstillinger i ind- og udland, på museer, i kunstforeninger, offentlige og private virksomheder siden 1987.
Sommeratelier: Galleri Skippergården, Humlegårdsvej 3, 6960 Hvide Sande.
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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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IBEN HOLM KONGSBAK
Kongensgade 100
6700 Esbjerg
Tlf. 41180030
ih244@c.dk
kongsbakfoto.dk

Fotografi er en stor del af min hverdag og kameraet er min tro følgesvend.
Skæve vinkler; det smukke; lyset, himmel og hav, portrættet, skønheden i det grimme, close ups.
Jeg har udstillet i flere gallerier og haft bestillingsarbejder.
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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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BIRGIT JUHL
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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ERLING LYNGHOLM JAKOBSEN
Torvegade 186
6700 Esbjerg
Tlf. 31325330
erling@esenet.dk
erling-lyngholm.dk

Altid søgende og eksperimenterende, 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 billedfladen.
Lyset og dybden spiller altid en rolle i billedet.
Glæder mig til at vise malerier i mit nye galleri.
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LARS HENNING ANDERSEN
Jyväskylävej 1c
6700 Esbjerg
Tlf. 23236838
larshenningandersen@gmail.com
larshenning.dk

År 2020 står i Coronaens tegn, og jeg har derfor malet en række Pestfugle i respekt
for det sundhedspersonale, der har taget risikoen for os andre og har måttet arbejde
med mundbind i mange måneder. I 13-1400 tallet brugte pestlægerne masken med
fuglenæbbet som værnemiddel. Næbbet var fyldt op med velduftende krydderurter
som en beskyttelse, når de skulle behandle mod byldepest eller måske mere for at
tage den grimme lugt fra de døde. Jeg maler selvfølgelig stadig billeder i min gammelkendte stil, og disse og meget andet kan ses året rundt i mit atelier i Esbjerg eller
på gallerier i Danmark, Norge og senest Polen. Initiativtager til Blå Døre i 2002.
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ELLA BILTOFT
Enggårdsvej 30A (ved Gravlunden)
6710 Esbjerg V
Tlf. 50737928
ellabiltoft@gmail.com
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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NIELS KONGSBAK
Galleri Kongsbak
Kongensgade 100 · 6700 Esbjerg
Tlf. 2986 2430
nk@niels-kongsbak.dk
gallerikongsbak.dk

Galleri Kongsbak er flyttet til Kongensgade 100 i nye smukke lokaler. Jeg udstiller
mine egne, koloristiske malerier sammen med en lang række andre billedkunstnere og kunsthåndværkere.
Galleriet er altid et besøg værd.
Se mere på www.gallerikongsbak.dk
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LOTTE DANGER PEDERSEN
Danmarksgade 25, baghuset th.
6700 Esbjerg
Tlf. 30137566
lope68@me.com
lope-art.dk

Leret er mit foretrukne medie, hvor jeg kan udtrykke mig såvel skulpturelt som i
mere traditionelle former. De forskellige lertypers beskaffenhed gør, at jeg kan
fortsætte en spændende og konstant eftersøgning af nye former. Som supplement
til leret finder jeg akvarelmalingens lethed inspirerende og jeg lader mine motiver
opstå af sig selv. Jeg er selvstændig og udover kunsten arbejder jeg som psykoterapeut/kunstterapeut i flere sammenhænge.
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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 Vade
havet. 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 med skulpturer og moderne kirkevinduer.
Atelier på Sædding Strandvej 261.
Galleri i Toscana ”Galleria Trentadue” • Loppeglia • Lucca
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LÍV EJDESGAARD
Østergade 32
6700 Esbjerg
Tlf. 60840835
liv@bendix1.dk
livejdesgaard.dk

Liv Ejdesgaard er født og opvokset på Færøerne. I 1987 flyttede hun til Esbjerg.
Hun fortæller: I mit arbejde som frisør, hvor min sans for stil, farver og former har
været afgørende for, om jeg kunne give kunderne det, som modeskaberne kræver
af håndværket. Med disse erfaringer begyndte jeg at gå andre veje, hvor jeg
selv kunne afgøre hvordan stil, former og farve kan sættes sammen. Inspirationen
fandt og finder jeg stadig i naturen, lyset, farverne og ikke mindst i mine følelser,
som stadig suger kraft fra mit færøske ophav. Liv Ejdesgaard har udstillet i Danmark, Færøerne og Italien, hvor hendes billeder er blevet taget godt imod.
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GITTE HADRUP
Lunasallé 9, Gjesing
6715 Esbjerg N
Tlf. 23398887
gitte@hadrup.dk
gittehadrup.dk

Akvarelmaleri er min passion!
Jeg elsker at sidde ude i naturen og male akvareller. Det er en fantastisk måde
at opleve vejrets, farvernes og lysets skiften. Det kan være vældigt nervepirrende
at forsøge at fange et øjebliksbillede af stedet, hvor man sidder. Men det er en
dejlig kamp.
I år vil der foruden motiver fra Vadehavet, være vældig mange akvareller fra Fanø
og Skallingen.
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RENÉ IVERSEN
Galleri Trené
Vestergade 40 · 6705 Esbjerg Ø
Tlf. 26715819
galleritrene@gmail.com
reneiversen.dk

René har gennem det sidste år udfordret sine kreative udfoldelser og har kastet sig
over tegning med kuglepen og udskæringer i træ. Resultatet af træ-udskæringerne
kommer frem i løbet af processen og træets struktur. Tegningerne har den samme
skæve, gode humor – men stadig med alvorlige tanker bag. Præcis som hans
malerier er kendt for.
Lad dig forundre, fornøje og fascinere.
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ALF PETERSEN
Vesterhavsgade 123
6700 Esbjerg
Tlf. 22964086
macalfi73@hotmail.com
alfp.dk

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
storby-besøg 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 fra de byer jeg besøger.
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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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JETTE DÜMKE
Lyngvej 59
6710 Esbjerg V
Tlf. 30321606
jetteogwigge@hotmail.com
dymke.dk

Landskabsmaler, illustrator, foredragsholder og underviser.
Min fascination af omgivelserne ved Vadehavet, hvor daglige gåture giver mig
ro og inspiration til mine malerier. Kender du følelsen af at stå en blæsende dag
ved Vesterhavet og mærke vinden i dit ansigt? Dufte saltet og observere himlen
og havets skiftende farvenuancer... Her bor jeg! – og alle disse indtryk gør mine
malerier til en nødvendighed.
Du er hjertelig velkommen hele året!
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KAREN KORSGAARD
Udstiller i år i Danmarksgade 25
baghuset th. · 6700 Esbjerg
Tlf. 28293588
kux@kux.dk
kux.dk

Karen Korsgaard/Kux er i år at finde hos Lotte Pedersen i Danmarksgade 25A,
baghuset th. Her kan du se et udpluk af mine sanselige og poetiske værker.
Jeg bevæger mig legende og levende i kunsten, og krydrer det ofte med grafiske
streger inspireret af mit erhverv som grafiker. Jeg arbejder med en nysgerrig tilgang, og med mange forskellige materialer og teknikker. I år udstiller jeg hos Lotte
Pedersen i Danmarksgade 25A og vi glæder os meget til at se jer.

24

TINA ASMUSSEN
Gl. Guldagervej 14
6710 Esbjerg V
Tlf. 60917534
tina-as@hotmail.com
tinaasmussen.dk

Tina Asmussen er at finde i galleri Jon i Hjerting. Tina har gjort maleriet til sin
levevej efter en fortid som bhv.kl lærer. Keramikken er også kommet ind i hendes
liv, og her forsøger hun at dygtiggøre sig.
Hun tilbyder små kurser i galleriet – indenfor maleri.
Har et keramisk værksted, hvor folk kan komme og male på færdigt keramik.
Hun samarbejder med Slagelse kunstgalleri, Vejers strandgalleri, galleri Kvist Horsens og galleri Art x po Hørning.
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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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PER JØRGENSEN
Solglimts Allé 3
6715 Esbjerg N
Tlf. 41313124
per-j.dk

Jeg arbejder med abstrakte malerier især med naturen som inspiration, hvor jeg
gerne vil give beskueren mulighed for egen fortolkning.
Udover malerier nyder jeg også at tegne og lave akvareller, ofte med fantasifugle
som motiv.
Gennem årene har jeg deltaget i mange forskellige udstillinger.
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