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Tak til Sydbank,
Claus Sørensens Fond,
Esbjerg Fonden
og EsaTryk.

Dér hvor kunsten bliver til
Det er helt unikt på disse kanter. Vadehavets rytme og de spæde strejf af nordlys får
os til at fornemme, at tiden står stille….
På samme måde i malerkunst. Hvad enten vi søger tilbage eller frem i tiden, sker det
i nuet – oplevelse, fordybelse, nydelse.
Trods sådanne enestående kvaliteter består der stadig en vigtig opgave i at sikre
Esbjerg og den sydvestjyske region righoldige samlinger af klassisk og nyere dansk
kunst. Meget er nået, men der bør fortsat ydes indsats af alle interesserede, gode
kræfter.
Og så skal vi samtidigt have øje for moderne kunst, som den udøves i dag – udfordrende og inspirerende – på vej til morgendagen. Vi oplever den over alt og når selv
i en måske nok så forjaget tilværelse til erkendelsen, at de bedste værker kan få os til
at glemme tid og sted.
Moderne malerkunst er ofte helt nye måder, og eksponeringerne sker ofte helt nye
steder. Nu er en snes Esbjerg-kunstnere enige om, at deres kunst med fordel også kan
præsenteres hjemme hos dem selv – i deres atelier, hvor omgivelser og miljøer kan
medvirke til at forklare deres frembringelser. Sådan fortæller kunstnergruppen Blå Døre
om sit idégrundlag.
Hovedopgaven må være dokumentation: At der lokalt/regionalt findes et bredt, dynamisk kunstliv, som sikkert godt kan fortjene større opmærksomhed. Gallerierne yder
deres, men kunstnerne har større potentialer. Derfor åbner de altså gerne dørene til
deres værksteder. Træd inden for og glem måske tid, men ikke sted – dér hvor kunsten
bliver til.

Lars Henning Andersen
Jyväskylävej 1c, 6700 Esbjerg
Telefon 75 45 11 13, www.larshenning.dk

Lars Henning
Andersen født i
1954, fik sit gennembrud som
autodidakt billedkunstner i begyndelsen af 90'erne,
og har siden haft
flere udstillinger i
gallerier, kunstforeninger og virksomheder.

Lillian Gundestrup
Stellasalle 34, 6715 Esbjerg N
Telefon 75 45 42 33, www.arnegundestrup.dk/lillian

Lillian Gundestrup
Autodidakt
billedkunstner.
Inspireret af
hverdagen,
min interesse for
teater, musik,
billedkunst og det
farverige kulturliv
i almindelighed.
Jeg har gennem
en årrække
arbejdet som
socialpædagog
med udviklingshæmmede børn
og unge - hvor jeg
anvender maleriet
som terapi.
Maleriet har gennem de seneste år
optaget mig mere
og mere og hjulpet
mig til at udtrykke
mine personlige
følelser.

Arne Gundestrup
Stellas Alle 34, 6715 Esbjerg N,
Telefon 75 45 42 33, mobil 24 48 99 33. www.arnegundestrup.dk

Arne Gundestrup
Uddannet
reklametegner,
Autodidakt
billedkunstner,
Medlem af BRA,
billedkunstnerforeningen
i Ribe Amt
Har bl.a. udstillet i
Kulturhuset Ølgod
Told & Skat, Esbjerg
Vestjydsk Bank
Esbjerg,
Esbjerg Museum
BRA/Esbjerg
Seminarium
Industrien, Esbjerg
Musikhuset Esbjerg
Helle Kommune
Quedens Cafe, Ribe
Pakhuset, Esbjerg
Museet Ribes vikinger

Flemming Rendbo
Sædding Strandvej 145B, 6710 Esbjerg V
Telefon 75 15 64 36, www.rainbow.esenet.dk

Flemming Rendbo
Uddannet lærer.
Autodidakt billedkunstner. Fra 1994
til 2001 medlem af
Ribe Amts
Kunstudvalg, heraf
fire år som formand.
Mange udstillinger
på gallerier, museer,
kunstforeninger etc..
Arbejder med maleri, skulptur, collage
og assemblage.
Stilen betegner
”Rainbow” som
neo-popart med
inspiration fra
60’ernes amerikanske popkunst til russisk ikonarbejde.
Gennem årene sideløbende en stor produktion af plakater,
illustrationer, bogomslag og
udsmykningsopgaver af forskellig
karakter.

Lars Waldemar
Kirkevangen 6, Bryndum, 6715 Esbjerg N
Telefon 75 16 72 52, www.artguidedenmark.dk/LarsWaldemar

Lars Waldemar født
1964, arbejder
overvejende med
skulptur og relief,
men beskæftiger
sig også med tegning, grafik og
maleri.
Han arbejder oftest
med både de store
og små ting i naturen som udgangspunkt.
Lars Waldemar har
udstillet i kunstforeninger, virksomheder og på censurerede udstillinger,
herunder
Kunstnernes
Sommerudstilling
1999, 2002 og 2003
samt
Charlottenborgs
Forårsudstilling
2003.

Galleri DYKRA
Havnegade 13, 6700 Esbjerg
Telefon 75 15 38 84, 75 15 46 57, www.dykra.dk

Smykkekunstner
Jytte Krarup og
keramiker Jette
Dümke har malet
sammen siden
1994.
Vi maler i
fællesskab
på samme lærred.
Inspireret af
Vesterhavets sjæl,
lys og farver
Vi forsøger,
at udtrykke den
vildskab og
uforudsigelighed,
som findes i
vinden i havet
og i os selv.

Galleri Juhl & Aarsland
Nørregade 81, 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 20 95, 75 45 25 13

Birgit Juhl er selvstændig som
psykoterapeut,
underviser m.m.,
et arbejde som
også leves ud via
billederne. Hun
maler gerne stort
og voldsomt, men
forsøger at arbejde
med forskellige
formater, udtryk
og farver.
Billederne opstår
undervejs og har
sit eget liv, og der
bliver ofte malet
over igen og igen,
og nye billeder
opstår.

Galleri Juhl & Aarsland
Nørregade 81, 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 20 95, 75 45 25 13

Svend Aage
Aarsland tager
sit udgangspunkt
i det abstrakte
og benytter udelukkende oliemaling på lærred. Billederne
er modernistisk
abstrakte og
inspirerede af
COBRA-malerne.
Ofte med en
figurtegning i en
voldsom farvekontrastfyldt
komposition.

Brændingen
Jyllandsgade 44, 6700 Esbjerg
Telefon 75 12 99 15, www.bju.esenet.dk

Gitte Hadrup,
keramiker
Læreruddannet
1971. Uddannet
Kolding
Kunsthåndværkerskole 1989
Eget værksted og
butik fra 1990.
Jeg arbejder
fortrinsvist med
reduceret stentøj.
Til butikken laver
jeg brugsting og
unika. Desuden
laver jeg
udsmykninger
så som relieffer,
springvand og
lignende.
Ella Biltoft,
Keramiker og billedkunstner.
Udover keramik
arbejder jeg mest
med papirkunst.

Erik Brøndberg
Guldager Stationsvej 94, 6715 Esbjerg N
Telefon 75 16 77 62

Erik Brøndberg
er født i 1954
og har altid boet
i Esbjerg og haft
sin gang på havnen hvor han
henter inspiration til sine
"hoveder" - en
næse fra én, en
mund fra en
anden og måske
øjnene fra en
helt tredje.
I årenes løb har
han lavet masker
i forskelligt materiale, lige fra pap
og blik over ler
og læder til granit og som nu
gennem flere år
bronce.

Erling Jakobsen
Torvegade 186, 6700 Esbjerg
Telefon 75 13 02 87, www.erling.esenet.dk

Erling Jacobsen er
født 1952 Har
malet i mange år.
Han arbejder i en
figurativ abstrakt
stil, med stor farveglæde og bevæger
sig i et univers af
både fugle, fisk og
mødet mellem
mennesker og
menneskelige
væsener. Han er
fascineret af de
rene farver og lyset
i billedet og søger
til stadighed nye
motiver og nye
veje.
Erling Jakobsen
har deltaget i flere,
såvel separat- som
fællesudstillinger.
September 2003,
aktuel med udstilling i Restaurant
Industrien,
Skolegade Esbjerg.

Leif Præstiin
Sprogøvej 77, 6710 Esbjerg V.
Telefon 75 15 01 63

Leif Præstiin har
siden 1971 deltaget i mange
gruppeudstillinger, både i gallerier, kunstforeninger og kulturhuse. Han har
også haft mange
udstillinger på
arbejdspladser,
erhvervsskoler,
universiteter samt
i private og
offentlige institutioner. Han har
også virket som
konsulent og
instruktør i forbindelse med
emnearbejder
med kunst som
tema.
Det er efterhånden blevet til
mere end 300
udstillinger, hvoraf over halvdelen
har været separatudstillinger. Leif
har udstillet i
flere europæiske
lande heriblandt
Danmark,
Tyskland og
Belgien.

Richardt Dethlefsen
Grimstrupvej 139, 6705 Esbjerg Ø
Telefon 75 16 01 81, www.Rizh-art.dk

Richardt
Dethlefsen blev
først set af dagens
lys 8. februar 1956
og siden er fremtiden kommet
ham i møde,
og den gør det
stadig. Han er
ikke akademisk ej
heller autodidakt,
men nærmest
"genitisk ikanstia".
Richardt arbejder
overvejende med
maleriet og helst
ikke efter facitliste. Grunden til at
hans værker, til
tider, kan virke
noget forskelligartede er mangfoldigheden af hans
inspirationskilder
og så fordi han i
perioder er snot
forvirret.

Lige siden jeg var dreng har farver, former og kvinder interesseret mig, kun rækkefølgen kan til tider variere.

Astrid Hygom og Leif Horndrup Jacobsen
Rolfsgade 147A, 6700 Esbjerg
Telefon 75 13 95 09

Astrid Hygom
maler med akryl
på lærred.
Motiverne er
hovedsagelig
landskaber og
havnemotiver.
Leif Horndrup
Jacobsen der er
uddannet arkitekt
ved Kunstakademiet i
København er
mest til akvareller og tegning,
men behersker
også oliemaleriet.
Leif arbejder
meget med landskaber, illustrationer croquis og
portrætter.
Begge har udstillet en lang række
steder heriblandt
museer, gallerier,
kunstforeninger
og virksomheder.

Arlette Skodborg-Jørgensen
Tyrens Kvarter 27, 6710 Esbjerg V
Telefon 75 15 45 64, http://arlettes_gallery.tripod.com/

Arlette SkodborgJørgensen er autodidakt, men har
deltaget i kurser
inden for akvarelog olie/akrylmaling blandt andet
på Århus
Kunstakademi og
i Sverige.
Motiverne henter
hun for det meste
i naturen, men
også indtryk i
dagligdagen påvirker hende.
Under tilblivelsen
sker der ofte
noget med motivet, og det bliver
til noget helt
andet end oprindeligt planlagt.
Det foretrukne
malemedie er
akryl.
Hun eksperimenterer også en del
med papir, som
hun selv fremstiller og hvori hun
støber materialer
fundet både ude
og inde. Det bliver til collager,
skulpturer og
endda brugsgenstande.

Jytte Jespersen
Skovvænget 2, 6710 Esbjerg V.
Telefon 75 11 77 68, www.jj-billedgalleri.adr.dk

Jytte Jespersen
autodidakt billedkunstner, men
har dog gennem
årene deltaget i
adskillige kurser
på Århus
Kunstakademi.
Uddannet billedkunstlærer.
Akryl/olie på
lærred er det
foretrukne materiale, men hun
arbejder også
med akvarel, tegninger, farvekridt, collager og
blandform. Til
tider fødes ideer,
der må udtrykkes
gennem skulpturelle former, og
hun eksperimenterer gerne med
forskellige materialer.
Inspirationskilder
er naturen og
indtryk af/oplevelser med mennesker og andre
levende væsener.
Billederne er en
miks af abstraktioner, natur og
fantasi

Pia Laursen
Vesterstrand 26, Sjelborg, 6710 Esbjerg V
Telefon 75 46 03 33

Pia Laursen
Billedkunstner
med lang baggrund, men
tilbagetrukket tilværelse.
Har først i de
senere år imødekommet opfordringer til eksponering, men har
hidtil foretrukket
lukkede udstillinger og bestillingsopgaver fra virksomheder, institutioner, fonde og
private.
Stilen går fra det
naivistiske til det
helt abstrakte ofte lyse og douche farver der
brydes grafisk og
metallisk.

Johny Wilslew
Blichers Allé 18, 6700 Esbjerg
Telefon 75 18 12 09

Johny Wilslew
har gennem de
sidste 30 år
udført en lang
række offentlige
udsmykninger på
skoler, institutioner og boligforeninger.
Senest har han
udført 52
udsmykningsdele
til den nye
Børneafdeling på
Centralsygehuset
i Esbjerg, samt
udsmykket den
nye Neonatal
afdeling samme
sted.
Samtidigt er det
også blevet til en
lang række seperat- og gruppeudstillinger på
museer, gallerier
samt kunstforeninger.
Wilslew har gennem årene opløst
sin fabulerende
udtryksform samt
farven til et mere
tyst poetisk formsprog, dog stadigt med genkendelige elementer.

Kirsten Søndergaard
Sdr. Fovrfeldvej 11, 6710 Esbjerg V.
Telefon 75 15 61 01, www.kirsten.esenet.dk

Kirsten
Søndergaard,
uddannet billedkunstlærer.
Kirsten siger om
sine billeder:
”Temaet for
mine billeder må
være væsener.
Om det er dit
eget, det ydre
eller fantasiens,
er op til dig som
beskuer. Jeg
maler i akryl og
min inspiration
henter jeg
mange steder fra
bl.a. i de sydeuropæiske farver,
som jeg finder er
meget æstetiske.”
Penslen og blyanten har været
væsentlige følgesvende gennem hele hendes
liv, og det er
blevet til en del
udstillinger.

Lars Henning Andersen
Jyväskylävej 1c
6700 Esbjerg
7545 1113
la@esenet.dk
www.larshenning.dk

Galleri
Juhl & Aarsland
Nørregade 81
6700 Esbjerg
7512 2095/7545 2513
birgit@kempler.dk

Astrid Hygom
Leif Horndrup Jacobsen
Rolfsgade 147A
6700 Esbjerg
7513 9509
astridh@esenet.dk

Lillian & Arne Gundestrup
Stellas Alle 34
6715 Esbjerg N
7545 4233
2448 9933
lillian@arnegundestrup.dk
www.arnegundestrup.dk

Brændingen
Jyllandsgade 44
6700 Esbjerg
7512 9915
hadrup@esenet.dk
www.bju.esenet.dk

Arlette Skodborg-Jørgensen
Tyrens Kvarter 27
6710 Esbjerg V
7515 4564
arlette.skod@get2net.dk
http://arlettes_gallery.tripod.com/

Erik Brøndberg
Guldager Stationsvej 94
6715 Esbjerg
7516 7762
broendberg@mail.dk

Jytte Jespersen
Skovvænget 2
6710 Esbjerg V
7511 7768
jmj@adr.dk
www.jj-billedgalleri.adr.dk/

Flemming Rendbo
Sædding Strandvej 145B
6710 Esbjerg V
7515 6436
flaming-rainbow@esenet.dk
www.rainbow.esenet.dk
Lars Waldemar
Kirkevangen 6
Bryndum
6715 Esbjerg N
7516 7252
Waldemar-4@wanadoo.dk
www.artguidedenmark.dk/LarsWaldemar/
Galleri DYKRA
Havnegade 13
6700 Esbjerg
7515 3884/7515 4657
kramat@esenet.dk
www.dykra.dk

Erling Jakobsen
Torvegade 186
6700 Esbjerg
7513 0287
erling@esenet.dk
www.erling.esenet.dk
Leif Præstiin
Sprogøvej 77
6710 Esbjerg V
7515 0163
praestiin@ofir.dk
Richardt Dethlefsen
Grimstrupvej 139
6705 Esbjerg
7516 0181
rizh@rizh-art.dk
www.rizh-art.dk

Pia Laursen
Vesterstrand 26
Sjelborg
6710 Esbjerg
7546 0333
bondrup@post.tele.dk
Johny Wilslew
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
7518 1209
hassig@esenet.dk
Kirsten Søndergaard
Sdr. Fovrfeldvej 11
6710 Esbjerg V
7515 6101
krs@esenet.dk
www.kirsten.esenet.dk

