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Velkommen bag kunstnernes blå døre
For 5 år siden fik en række esbjergkunstnere en rigtig god idé. Kunst er nødvendigvis
ikke kun noget, interesserede skal se og købe på et galleri. Hvorfor ikke invitere inden
for hos kunstnerne – i ateliet, hvor kunstnerne arbejder til daglig og hvor man kan møde
mennesket bag billeder, skulpturer og andre former for kunstværk.
Som sagt så gjort!
For nu sjette år i træk lukker en stribe Esbjerg-kunstnere deres atelier op for
offentligheden med weekend-arrangementet ”Blå Døre”. Den gode tilbagevendende
kunst-begivenhed i Esbjerg.
Formålet med ”Blå Døre” er at skabe opmærksomhed om kunsten og kunsterne i Esbjerg.
Navnet ”Blå Døre” refererer til, at kunstnernes døre ligger herude mod vest, ud til den
åbne himmel og det blå hav.Vadehavets rytme, det særlige lys og den unikke stemning
omkring himmel og hav er med til at præge kunsten på disse kanter.
Et besøg i atelieret bringer kunsten ”ind under huden” på publikum. Her præges vores
sanser af duftene, malingen og måske den dampende varme kaffe, lyset gennem
vinduerne, musikken i anlægget og kunstnerens stemning.At møde kunstnerne på deres
egne enemærker giver publikum en enestående mulighed for at fornemme pulsen i det
lokale kulturliv netop nu. Og den gode snak og diskussion om inspiration, udtryk og
indtryk er til fælles glæde og fornøjelse.
Jeg ønsker publikum og kunstnere en god og inspirerende weekend bag Esbjergs
blå døre.
Johnny Søtrup
Borgmester
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Lars Henning Andersen
Jyväskylävej 1c, 6700 Esbjerg
Telefon 2323 6838
mail@larshenning.dk - www.larshenning.dk

Udstillinger på
mange kunstgallerier, museer,
kunstforeninger
samt virksomheder.
Udsmykninger
og plakater for
virksomheder
og foreninger.
Permanent
udstilling og salg
hos Strandgalleriet,
Vejers og Kbh.
Galleri Artcorner,
Randers,
Galleri X, Rungsted,
Galleri Mernild,
Herning.
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Ella Biltoft
Torvegade 95, 6700 Esbjerg, Telefon 50 73 79 28
ellabiltoft@esenet.dk, www.ellabiltoft.dk

Ella Biltoft, papir
- og billedmager.
Mine billeder
opbygges af håndgjort papir, som
jeg bearbejder
med binder, pigmenter, rust, ir
etc. etc.
Jeg arbejder både
to - og tredimensional, idet jeg
finder lag på lag
teknikken og
ideen spændende og fascinerende.
Dette at en ting,
et menneske, et
liv, består af
mange forskellige
lag.
I min stadige
søgen efter nye
måder at bruge
papiret på, samt
søge nye udfordringer , deltager
jeg ofte på workshops i både ind og udland.
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Connie Borgen
Sædding Strandvej 261, 6700 Esbjerg
Telefon 75 15 77 22
www.Connieborgen.dk

Connie Borgen er
født i 1958, opvokset i Esbjerg, uddannet gymnasielærer
nu fuldtids billedkunstner. Medlem af
BRA ,ART-isterne og
Strandvejens kunstrute
Har været i mesterlære som billedkunstner hos russiske og danske
malere. Deltager
jævnligt i kunstkurser.
Sædvanligvis maler
jeg halvabstrakte
land skaber, med
stor forkærlighed
for at indfange lyset.
Sideløbende med
oliemaleriet, arbejder jeg konstant
med former og farver og lys i glas.
Støber unika glasskulpturer i Bullseye glas.
Kombinationen af
materialer fascinerer mig til stadighed.
Gennem mere end
30 år udstillinger i
kunstforeninger,
firmaer museer i
ind og udland.
Studierejser til
Sydafrika,Frankrig
og Italien og Kina.
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Erik Brøndberg
Guldager Stationsvej 94, 6710 Esbjerg V
Telefon 75 16 77 62
broendberg@mail.dk

Jeg har gennem
flere år arbejdet
med bronze, især
masker eller
ansigtsudtryk.
Det sidste års tid
har jeg primært
forsøgt mig med
torsoer og fabeldyr/mennesker.
Jeg har flere
både seperat- og
fællesudstillinger
bag mig.
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Arlette Skodborg-Jørgensen
Atelier i ”det gamle Ting- og Arresthus”
Indgang gennem porten Skolegade 33
Telefon 61276094
www.123hjemmeside/arlette

Jeg maler
akrylbilleder
og akvareller
abstrakt/naturalistisk i store og små
formater.
Inspirationskilden
er naturen, både
den hjemlige og
den storslåede
nordiske.
Jeg håndstøber
desuden papir og
anvender det til
brugsgenstande
og billedcollager.
Medlem af BRA og
Kunstnerfællesskab
et Art-isterne.
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Rich. Dethlefsen
Drosselvej 23, 6705 Esbjerg Ø
Telefon 75 16 01 81
www.Rizh-art.dk

Richardt
Dethlefsen er indfødt Esbjergenser
og har boet her
hele sit liv. Han
har boltret sig
med alt hvad der
har med kreativitet at gøre fra han
så dagens lys.
Han har bla.
udstillet i Seoul,
Dajeon, Skt.
Petersborg, Oslo,
Bruxelles og en
lang række danske byer og han
har lige lagt sidste
hånd på et helt
nybygget atelier
på Drosselvej 23
i Esbjerg.
Overskriften i
hans tilværelse er
at det skal være
sjovt at leve, og
det er indtil videre lykkedes over
alt forventning.
Kunst er et internationalt sprog og
han elsker det.
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Jette Dümke
Lyngvej 59, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75153884 – 30321606
jetteogwigge@hotmail.com
www.dymke.dk

Jette Dümke, keramiker og autodidakt billedkunstner.
Til daglig arbejder
jeg hver formiddag
på en Kunstskole
for voksne udviklingshæmmede.
Et arbejde der er
til stor glæde og
inspiration for
mig.
Jeg har fra 1994 –
2006 været med i
kunstnerduoen
DYKRA med galleri i Havnegade,
Esbjerg.
Efterfølgende bygget eget atelier /
galleri på hjemadressen.
Mine motiver er
omgivelserne
langs Vesterhavet
samt rejseerindringer.
Jeg har udstillet i
Kunstforeninger,
virksomheder,
museer og på censurerede udstillinger.
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Bo Grønkjær
Skolegade 44 A (over gården), 6700 Esbjerg
Telefon 75 13 28 41
www.bo-art.dk

Selvlært billedmager siden 1961.
Den indirekte
årsag til at jeg er
med i Blå Døre, er
en overfendrik
jeg traf ved militæret fra 19581960.
Til den årlige
kompagnifest,
havde jeg valgt at
omdanne gymnastiksalen til Paris.
Denne valgte jeg
at udsmykke med
bistroer, jernskulpturer m.m.
Han fulgte mig i
nogle dage og da
jeg var færdig,
med at udsmykke
alle bistroer, kom
han og spåede
mig, en stor fremtid som kunstner.
Siden har jeg
arbejdet med
malerier og skulpturer.
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Arne Gundestrup
Galleri Baghuset, Kirkegade 14, 6700 Esbjerg
Telefon 75 45 42 35, mobil 24 48 99 33
www.gundestrup.com

Arne Gundestrup
Billedkunstner.
Uddannet
grafisk designer.
Koloristiske
abstraktioner
inspireret af
kvinden, eventyr,
naturen...

12

Lilli Ann Gundestrup
Galleri Baghuset, Kirkegade 14, 6700 Esbjerg
Telefon 75 45 42 35, 75 45 42 33
www.galleribaghuset.dk

Lilli Ann
Gundestrup.
Billedkunstner.
Kunstpædagog.
Der kan i grunden
ikke sættes ord på
maleriet.
Hellere drømme
–og give sig hen…
Akryl i mange lag
og andre materialer udtrykker harmoni, men også
vildskab og
sensualitet.
Nogle kalder det
banebrydende.
Andre
overraskende.
Men, altså
–lad nu billederne
fortælle!
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Astrid Hygom og Leif Horndrup Jacobsen
Rolfsgade 147A, 6700 Esbjerg
Telefon 75 13 95 09
astridh@esenet.dk, www.artguidedenmark.dk

Astrid Hygom har
udstillet i kunstforeninger, gallerier
og på kunstmuseer.
De flade landskaber
præger hendes billedunivers, der
rummer elementer
fra Vadehavet.
Billederne er en
opfordring til at
opleve og fastholde
gode oplevelser.
Erindringer om
landskaber, en varm
sommerdag ved
stranden, udsynet
over havet, havnelandskaber eller
oplevelser fra rejser.
Leif Jacobsen, der
er arkitekt, behersker det at gengive
det sete med præcision og nerve, hvad
enten det er mennesker eller bygninger i landskabet.
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Erling Lyngholm Jakobsen
Torvegade 186, 6700 Esbjerg
Telefon 75 13 02 87
www.erling.esenet.dk

Erling Lyngholm
Jakobsen har
mange år bag sig
som billedmager.
Han arbejder
overvejende
figurativ abstrakt
og med stor farveglæde.
Han er fascineret
af de rene farver
og lyset i billedet.
Efter endt kursus
i bronzestøbning
på Århus
Kunstakademi,
præsenterer han
nu også bronzeskulpturer.
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Svend Aage Aarsland
Galleri Juhl & Aarsland, Nørregade 81, 6700 Esbjerg
Telefon 75452513/ 21707019
aarsland@mail.tele.dk www.juhlogaarsland.dk

Svend Aage
Aarsland har arbejdet med maleri i
mere end 40 år.
Malerierne tager
udgangspunkt i et
modernistisk
abstrakt formsprog, hvor fed
struktureret
maling blander sig
med en lettere og
mere figurativ
streg, en malerisk
kontrast der fastholder en dynamik
i billedet.
Maleriets figurative elementer tilføjer det maleriske
udtryk et fortællende element,
hvor underlige
hoveder og blomster med store
øjne kigger tilbage
på beskueren med
et glimt i øjet.
Stemningen er
på en gang både
underfundig, mystisk, humoristisk
og alligevel med
en melankolsk
undertone.
Udtrykket er stilsikkert, tidløst og
direkte.

17

Jytte Jespersen
Atelier i ”Det gamle ting og arresthus”
Indgang gennem porten Skolegade 33, Esbjerg
Telefon 75 11 77 68, www.jyttejespersen.dk

Arbejder med
akryl og olie,
mixed media samt
mindre skulpturer.
Inspirationskilder
er naturen
omkring marsken
og Vadehavet, det
skiftende lys, det
flade landskab,
den høje himmel
og elementernes
rasen.
Oplevelser med
mennesker og
andre levende
væsener sætter
også sine spor.
Værkerne er en
miks af abstraktioner, natur og fantasi – tilsat et
strejf af humor.
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Birgit Juhl
Galleri Juhl & Aarsland, Nørregade 81, 6700 Esbjerg
Tlf./fax: 75123615 - Mobil: 40371195
e-mail: birgitjuhl@esenet.dk

Birgit Juhl, psykoterapeut og underviser m.m.
Jeg har malet gennem mange år og
betragter det i dag
som „livets salt“,
noget der både er
nødvendigt og et
ekstra krydderi på
tilværelsen. En
anden dimension
og måde at udtrykke og udleve hverdagens oplevelser,
sorger, glæder og
absurditeter på.
Jeg maler oftest
lag på lag og lader
de forskellige lag
og farver være
medbestemmende
for billedets form
og udtryk, således
at det er en stadig
dialog (og kamp)
mellem mig og
billedet og ofte
gennem lang tid.
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Gustaw Iwinski
Spangsbjerggade 75, 6700 Esbjerg
Telefon 75 45 76 50
www.gustaw-iwinski.dk

Gustaw udfordrer
sine kunstfærdigheder ved at
følge entusiasmen fra de
mange indtryk
omverden giver –
mennesket, musik
og verdenens
mange kulturer.
Malerierne viser
derigennem et
møde mellem
virkeligheden
og fantasien.
Han udstiller
mange steder i
Danmark og har
også fået antagelser på censurerede udstillinger,
b.la.Tistrup-KS og
Charlottenborg.
Han har permanent udstilling i
Galleri Merlind,
Herning og hos
”Lysmesteren” i
Kongensgade 97,
Esbjerg
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Niels Kongsbak
Atelier og galleri – Fiskerihavnsgade 9, Esbjerg
Tlf. 2986 2430
nk@niels-kongsbak.dk, www.niels-kongsbak.dk

Selvlært billedkunstner, som også
arbejder med stentøj og glas.
Jeg arbejder hovedsagelig med akryl
på lærred, men det
bliver også til
mange eksperimenter med oliepastel, tusch m.v.
Min arbejdsproces
er meget intuitiv,
og jeg tager i høj
grad udgangspunkt
i naturen, når jeg
skal inspireres.
Mine billeder er
meget koloristiske,
og jeg forsøger
altid at få glæden
ved livet frem. Det
er vigtigt for mig.
Jeg har udstillet på
mange gallerier og
kunstforeninger
gennem årene, ligesom jeg har lavet
mange udsmykningsopgaver for
virksomheder og
offentlige institutioner.
Ud over atelieret
på havnen i
Esbjerg, hvor jeg
arbejder i det daglige, har jeg et galleri i København i
Rørholmsgade 10,
hvor jeg har åbent
den 1. søndag i
hver måned.
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Atelièr HAV
Jytte Krarup, Solbakken 5, 6710 Esbjerg V.
Tlf. 75 15 46 57 / 26 25 46 57
www.jyttekrarup.dk, kramat@esenet.dk.

Jytte Krarup.
Billed- og smykkekunstner.
Inspirationen til
malerier og smykker hentes dels
fra nærmiljøet,
som er strand,
himmel og klitter,
men også fra
rejser til sydlige
himmelstrøg,
oftest Grækenland eller Italien.
I de sidste par år
har jeg desuden
været optaget af
figur-maleri og
croquistegning.
Mine smykker er
en unik kombination af organiske
materialer som
rav, koral, horn og
ben samt sølv og
ædelstene i alle
farver.
Har siden 1983
udstillet i mange
kunstforeninger
og gallerier.
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Pia Laursen
Vesterstrand 26, Sjelborg, 6710 Esbjerg V.
Telefon 75 46 03 33 (mobil 41 11 22 38).
E-mail: Bondrup@Post.Tele.dk

Eksperimenterende, farverigt
akryl på lærred.
Fra naivistisk til
abstrakt – fragmenter med voks,
glans og metal.
Alkymistisk inspireret grafik med
effektfuld variation.
Store lærreder og
helt bittesmå om
dyrenes, børnenes
og de voksnes
verden – mystik,
fabler, sjove
mænd, can can,
eventyr, drømme
og virkelighed.
Glæden er den
bærende kraft
– impulsiv og
præget af indtrykkene i nuet og alt
det dejlige rundt
om i verden.
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Leif Præstiin
Sprogøvej 77, 6710 Esbjerg V.
Telefon 75 15 01 63
praestiin@forum.dk

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.
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Torben Rasmussen
Fynsgade 39, 6700 Esbjerg
Telefon 75 45 22 71
www.torbenrasmussen.net

Torben Rasmussen
er født i 1956.
Han har altid været
optaget af billedkunsten men kom
først selv i gang
med at male for en
halv snes år siden.
»Jeg ved ikke hvad
der sker, men jeg
kan bare ikke slippe maleriet og skal
helst have min dag
lige dosis. Mine billeder er vel nærmest abstrakt figurative, men er
alene styret af min
intuition og legen
med farverne. Ofte
føles det som om
der udspiller sig en
»kamp« mellem
mig og lærredet
uden at jeg har
nogen fornemmelse af hvor jeg
er på vej hen. Det
kan være dybt
frustrerende, men
ofte ligger forløsningen og tilfredsstillelsen lige på
den anden side og
det er vel i bund
og grund det der
fascinerer og motiverer mig.«
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Flemming Rendbo
Sædding Strandvej 145 B, 6710 Esbjerg V
Telefon 75 15 64 36
Flaming-Rainbow@esenet.dk, www.flaming-rainbow.dk

Flaming Rainbow,
som han efter
eget udsagn
kaldes i USA, er
i dagligdagen
seminarielektor
- i fritiden billedkunstner med
hang til Pop Art.
Materialerne er
som regel akryl
på lærred, men
kan også være
drivtømmer eller
genbrug, der bearbejdes og bemales. Inspirationen
melder sig gennem alle de
påvirkninger, de
moderne massemedier forsyner
os med. Billederne
har hyppigt en
collage-agtig
opbygning og
motiverne er ofte
centreret omkring
ikoner fra musikkens og filmens
verden. Spillet
mellem billedernes elementer og
koblingen mellem
det figurative og
det
symbolske/typografiske islæt rummer en til tider
finurlig humor.
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Kirsten Søndergaard
Sdr. Fovrfeldvej 11, 6710 Esbjerg V.
Telefon 75 15 61 01
www.kirsten.esenet.dk

Kirsten
Søndergaard maler
i varme og gyldne
farver med en stor
stoflighed. Hendes
humoristiske
billeder med
undertoner, hvor
høns, måger og
andet kræ oftest
indgår, er efterhånden blevet hendes
kendemærke.
Uddannet billedkunstlærer. Mange
udstillinger bag sig
både i gallerier,
kunstforeninger,
private og
offentlige virksomheder.
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Lars Waldemar
Kirkevangen 6, Bryndum, 6715 Esbjerg N
Telefon 75 16 72 52, mobil 40 25 52 28
www.larswaldemar.dk

Arbejder overvejende som billedhugger men
beskæftiger sig
også med maleri,
grafik og blandformer.
Inspirationen hentes oftest i naturens uendelige
udvalg af former
og strukturer. Ud
fra dette udgangspunkt skabes
nogle former der
virker dragende
og mystiske med
deres element af
kendt og ukendt.
Har udstillet i
kunstforeninger,
gallerier, museer
m.m. samt flere
censurerede
udstillinger.
Medlem af Dansk
Billedhugger
Samfund og
Billedkunstnernes
Forbund

27

Lene Hassig Vilslev
Blichers Allé 18, 6700 Esbjerg
Tlf. 75 18 12 09
mail@lenevilslev.dk, www.lenevilslev.dk

Lene Hassig Vilslev
arbejder med
maleri, foto, tegning, scenografi,
kulturprojekter
samt installationer.
2008: Kulturspinderiet,
Silkeborg.
2007: Ølgod
Kulturhus,
Sparbank Vest,
Esbjerg, Esbjerg
Rådhus, Sydbank
Esbjerg, Pressens
Hus, København,
Kulturspinderiet,
Silkeborg.
2006: Esbjerg
Musikhus, Kolding
Gl. Bibliotek,
Øksnehallen
København,
Sparbank Vest,
Sydbank Esbjerg,
Ridehuset Århus.
2005: Installationer, maleri, tegning
Esbjerg Musikhus.
2001: Dragen
Hekla, Esbjerg
Museum.
2000: musical: ”Til
Verdens Ende”
1999: åbningsscene ved Ungdoms
OL.
1996: Street performance Images
of Africa.
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Johny Wilslew
Blichers Allé 18, 6700 Esbjerg
Telefon 75 18 12 09
johny@wilslew.dk, www.wilslew.dk

Johny Wilslew
arbejder med
collage, maleri,
tegning samt
udsmykning.
Udført mange
offentlige
udsmykninger,
samt udstillet
på censurerede
udstillinger,
gallerier og
museer.
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