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Det er niende gang Blå Døre løber af stablen, og så kan man vel med
rette kalde det en tradition. En god tradition, hvilket mange sikkert
giver mig ret i. Det betyder selvfølgelig også, at ﬂere og ﬂere har fået
øjnene op for denne oplagte mulighed for at komme nærmere på den
lokale kunst.
I weekenden den 24. og 25. september
2011 støder du helt sikkert på andre kunstinteresserede, der som dig snuser til kunsten i Esbjerg. Bevæbnet med dette katalog over kunstnere, som har valgt at åbne
atelierdøren, er du godt rustet på din vej.
Kataloget er dog kun en smagsprøve på
alt det, der venter dig, når du træder ind i
”kunstnernes kontorer”. Selvom de samme
kunstnere er med år efter år, så er vi så
heldige, at de altid har nyt fra staffeliet,
keramikovnen eller noget helt tredje.
Skulle jeg pege på ét tema, som jeg personligt sætter stor pris på, når det gælder
kunst, så kommer vi ikke uden om energien. Selvfølgelig hænger det sammen med
at Esbjerg er Danmarks EnergiMetropol, og
det er en position, som vi også vil indtage
i fremtiden.

Ligesom energi kan afbilledes på mange
måder, så kan statussen som EnergiMetropol
også tolkes bredt. Den er startet ud som en
erhvervs- og uddannelsesprofil, men jeg ser
den gerne forplante sig bredt og række ud
til andre grene. Måske endda kunsten. Det
kunne jo for eksempel være interessant at
se EnergiMetropol visionen fortolket af lokale kunstnere.
Udtryk og indtryk. Tolkninger og associationer. Kunstnerne har deres helt eget
sprog, som de formidler gennem deres
kunstværker. Det kan være smukt, insisterende, tankevækkende og grimt. Det hele
afhænger af, hvordan du opfatter kunsten.
Denne tolkningsfrihed er kunstens fineste
præmis, som du har rig mulighed for at
dyrke i forbindelse med Blå Døre.

Jeg vil ønske dig rigtig god fornøjelse!

Johnny Søtrup
Borgmester
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Lars Waldemar

Kirkevangen 6
6715 Esbjerg N
Tlf. 4025 5228
waldemar@esenet.dk
www.larswaldemar.dk
Lars Waldemar er en billedhugger,
der har troen på at naturen til
stadighed rummer en uanet kilde til
kunstnerisk inspiration. Ud fra observationer af naturens mangfoldighed
skaber han sine skulpturer, der med
deres strukturer og mønstre nærmest virker som abstrakte synteser
mellem kunst og natur. Ud over at
arbejde med de mere traditionelle
billedhugger-materialer udforsker
Lars Waldemar også gerne mulighederne i nye materialer.
Lars Waldemar arbejder også lejlighedsvis med andre kunstneriske
udtryk som land art, grafik, maleri
m.m.
Han har udstillet på en række censurerede udstillinger samt i gallerier,
kunstforeninger, museer m.m. i indog udland.
Er medlem af Dansk Billedhuggersamfund, Billedkunstnernes Forbund
samt International Sculpture
Network.

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

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

JOHNY WILSLEW
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Pia Corinna Laursen
Atelier
Vesterstrand 26
Sjelborg
6710 Esbjerg V
Tlf. 7546 0333
Mobil 4111 2238
Bondrup@post.tele.dk

I år kan du f. eks. se en hængt kat,
en ko eller en træt balletpige …
Kunstneren maler ikke ”kollektioner”,
men præsterer variation i akryl med
selfmade nuancer.
Med i Blå Døre siden kunstnergruppens start med høje besøgstal i
Sjelborg- atelieret, hvor der også er
fremvisninger året rundt. Repræsenteret i en lang række kunstsamlinger
hos virksomheder, institutioner og
fonde i ind- og udland.

PIA CORINNA LAURSEN
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Flemming Rendbo
Atelier og værksted

Sædding Strandvej 145B
6710 Esbjerg V
Mobil 25 33 06 66
Flaming-Rainbow@esenet.dk
www.flaming-rainbow.dk
Tidligere seminarielektor - nu konsulent og billedkunstner med hang
til Pop Art.
Materialerne er som regel akryl på
lærred, men anderledes materialer
som drivtømmer og genbrugsmaterialer tages også i anvendelse og
bearbejdes og bemales.
Inspirationen i hentes ofte i filmens
og musikkens verden, og samplinger
af billed- og tekstelementer sættes
sammen på collageagtig vis.
Stilen er rå og direkte og undertiden
iblandet underfundig humor.

FLEMMING RENDBO
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Torben Rasmussen

Fynsgade 39
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 2271
torbenrasmussen@esenet.dk
www.torbenrasmussen.net
Jeg er født i 1956 og maler primært
abstrakte billeder i akryl. Jeg maler
spontant og intuitivt og bevæger
mig ikke frem efter nogen skabelon.
Jeg lader farverne styre og så kommer inspirationen nærmest af sig
selv. Mine billeder kan vel nærmest
kaldes abstrakt figurative. Jeg kan
godt lide at billedet har lidt ”kant”,
at det overrasker, eller har en snert
af humor, uden at der ligger et
dybere budskab i det. For mig er det
vigtigste at billedet sætter tanker i
gang, at det pirrer ens nysgerrighed
så man får lyst at gå på opdagelse
i det og ikke mindst vende tilbage
til det.

TORBEN RASMUSSEN
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Lilli Ann Gundestrup
Englandsgade 5
6700 Esbjerg
Tlf. 2826 0050
lilliann@gundestrup.com
www.gundestrup.com

Drømme og virkelighed.
Min drømmeverden er påvirket af
naturen, kulturen, livets farver
og tidens rytmer. Mine drømme
kommer til udtryk i mine malerier
og bliver på en eller anden måde til
virkelighed. En virkelighed bestående
af kompositioner, farver og flader, af
krummelyrer og fabelvæsner. Men
se selv, billedkunst skal opleves, Ikke
læses.

LILLI ANN GUNDESTRUP
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Erling Lyngholm Jakobsen
Torvegade 186
6700 Esbjerg
Tlf. 7513 0287
erling@esenet.com
www.erlinglyngholm.dk

Erling Lyngholm Jakobsen har mange
år bag sig som billedmager.
Han arbejder overvejende med akryl
og har stort set skiftet penselen ud
med spartel og paletkniv.
Sære individer gror frem i et univers
af stærke, rene farver og slutresultatet fremkommer ofte efter mange
lag i billedflagen.
Lyset og dybden spiller altid en rolle
for det færdige billede.

ERLING LYNGHOLM JAKOBSEN
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Bo Grønkjær

Skolegade 44 A (over gården)
6700 Esbjerg
Tlf. 7513 2841
www.bo-art.dk
Selvlært billede og skulpturmager
siden 61.
Med inspiration fra den nordiske
mytologi, japansk og afrikansk
kultur, fra naturen eller formen på
et stykke strandingsgods, hentes
ideerne til den ofte humoristiske
og firnulige tilgang, der kommer til
udtryk, i de emner Bo tager under
behandling.
Den røde tråd i Bos værker er, den
dybfølte glæde ved at skabe, og en
stor passion for sin metier. En glæde
og en passion, han gavmildt deler
med beskueren.

BO GRØNKJÆR
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Svend Aage Aarsland
Galleri Juhl og Aarsland
Nørregade 81
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 2513
Mobil 2170 7019
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. 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
engang både underfundig, mystisk,
humoristisk og alligevel med en
melankolsk undertone.

SVEND AAGE AARSLAND
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Atelier HAV
Jytte Krarup

Solbakken 5
6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 4657
Mobil 2625 4657
info@jyttekrarup.dk
www.atelierhav.dk
Jeg er autodidakt billed- og smykkekunstner. Mine inspirationskilder
finder jeg i nærmiljøet, som er stranden, havet og himlen over samme.
Jeg er optaget af lyset, høj- og lavvande og horisonten som det evige
fixpunkt. Men også rejser, kulturelle
oplevelser og mennesker er givende.
Mine smykker tager udgangspunkt
i et enkelt og moderne formsprog
med et twist af noget afrikansk. Jeg
har gennem årene udstillet på museer, i gallerier og kunstforeninger.

JYTTE KRARUP
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Gustaw Iwinski

Spangsbjerggade 75
6700 Esbjerg
Tlf. 7545 7650
Mobil 3022 9355
gustaw.iwinski@gmail.com
www.galleri-iwinski.dk
Gustaws inspiration kommer fra alle
de følelse et menneske rummer kærlighed, erotik, humor. Malerierne
afspejler grænser mellem virkelighed, fantasi og drømme.
Hans værker er blevet antaget på
flere censurerede udstillinger.
Malerier kan ses i et lille galleri ved
huset og hos Lysmesteren i
Kongensgade/Stormgade.

GUSTAW IWINSKI
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Niels Kongsbak
Atelier & Galleri

Fiskerihavnsgade 9
6700 Esbjerg
Tlf. 2986 2430
nk@niels-kongsbak.dk
www.niels-kongsbak.dk
Billedkunstner som også arbejder
med stentøj og glas.
Arbejder hovedsageligt med akryl
på lærred. Arbejdsprocessen er
meget intuitiv med naturen som
inspiration.
Billederne er koloristiske og har altid
udgangspunkt i glæden over livet.
Jeg har udstillet i mange gallerier
og kunstforeninger og lavet mange
udsmykningsopgaver.
Ud over atelier på havnen i Esbjerg,
har jeg et galleri i København,
Rørholmsgade 10, hvor jeg har
åbent den 1. søndag i hver måned.

NIELS KONGSBAK
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Ella Biltoft
Atelier i min Kolonihave
Enggårdsvej, have nr. 42
(ved Gravlunden)
6700 Esbjerg
Mobil 5073 7928
ellabiltoft@esenet.dk

Papir og billedmager.
Jeg håndstøber mit papir af forskellige naturmaterialer, som f.eks.
inderbark fra morbærtræet.
Papiret bliver efter støbningen bearbejdet med binder, farvepigmenter,
rust, ir ect.
Jeg arbejder både to og tredimensional.
Kig indenfor i mit atelier og prøv evt.
at støbe dit eget ark papir.

ELLA BILTOFT
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Jette Dümke

Lyngvej 59
6710 Esbjerg V
Tlf. 7515 3884
Mobil 3032 1606
jetteogwigge@hotmail.com
www.dymke.dk
Billedkunstner og underviser deltids
på kunstskolen ”Arcus” for voksne udviklingshæmmede. Et arbejde der er
til stor glæde og inspiration for mig.
Mine motiver er landskaber fra
området ved Vesterhavet og rejseerindringer.
Jeg har udstillet i ind- og udland, på
museer, gallerier, virksomheder samt
på censurerede udstillinger.

JETTE DÜMKE
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Birgit Juhl
Galleri Juhl & Aarsland
Nørregade 81
6700 Esbjerg
Tlf. 4037 1195
birgitjuhl@esenet.dk
www.birgitjuhl.dk
www.juhlogaarsland.dk

Psykoterapeut og underviser mm.
Jeg har malet gennem mange år og
betragter det i dag som ”livets salt”,
noget der er nødvendigt og et ekstra krydderi på tilværelsen. En anden
dimension og måde at udtrykke og
udleve hverdagens oplevelser, sorger
og glæder og absurditeter på.

BIRGIT JUHL
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Lene Hassig Vilslev
Blichers Allé 18
6700 Esbjerg
Tlf. 7518 1209
lvilslev@gmail.com
www.lenevilslev.dk

Lene Hassig Vilslev arbejder med
maleri, foto, scenografi, kulturprojekter samt installationer.
Udstillet på museer og gallerier
siden 2005.
Arrangeret aktiviteter i adskillige
kulturprojekter siden 1996, herunder
scenografi ”Torvet -Esbjergs hjerte”,
Set director ved Ungdoms OL.

LENE HASSIG VILSLEV
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Jytte Jespersen

Skovvænget 2
Hjerting
6710 Esbjerg V
Tlf. 22 12 55 33
jyttej@esenet.dk
www.JytteJespersen.dk
Arbejder med akryl og olie, mixed
media samt mindre trådskulpturer.
Inspirationskilder er naturen og livet
omkring Marsken og Vadehavet, det
skiftende lys, det flade landskab,
den høje himmel og elementernes
rasen.
Værkerne er et miks af abstraktioner, natur og fantasi - tilsat et strejf
af humor.

JYTTE JESPERSEN
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Lotte Lambæk
Atelier og galleri

Kongensgade 96, 2. sal
6700 Esbjerg
Tlf. 4057 5236
lla@jv.dk
www.lottelambaek.com
Jeg er uddannet grafiker, og har
arbejdet med illustration, maleri, design og grafik gennem mange år. Jeg
er optaget af farvemætning, musik,
dynamik og bevægelse.
Blandt teknikkerne kan nævnes:
akryl, kridt, tusch, akvarel, collage,
kul og computergrafik.
Desuden har jeg arbejdet med
bogforsider, illustrationer til avis,
bøger og magasiner. Mange af mine
motiver er gengivet i plakatform.
Jeg har i tidens løb modtaget et
stort antal danske og internationale
priser for design og illustration.
Medlem af Danske Bladtegnere og
Society of Newspaper Design.

LOTTE LAMBÆK
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Alf Pedersen
Ewalds Allé 89
6700 Esbjerg

Atelier

på hjørnet af Fiskebrogade og
Vesterhavsgade i gammelt fiskerhus
Mobil 2296 4086
macalfi73@hotmail.com
www.alfp.dk
Dette er mit første år med Blå Døre.
Jeg er 38 år og har malet de sidste
14 år.
Inspirationskilderne for mine billeder
varierer. Musikken er dog en tro
følgesvend, når mine billeder bliver
til. Ellers lader jeg mig inspirere af
den dagligdag, jeg oplever og selv
er en del af. Mine billeder er collage,
pop- og streetart blandet sammen
eller hver for sig. Jeg elsker farver, og
jeg synes mange farver skaber en
god energi i billederne.
Jeg har udstillet på Galleri Roholt
Esbjerg, Galleri Rockstock Esbjerg,
ESPLANADEN3 Kbh, Kunstnernes
Sommerudstilling 09 i Janus Bygningen, Tistrup samt kunstforeninger,
banker, caféer og skoler.

ALF PEDERSEN
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Per Lenholdt

Frihedsvej 41
6700 Esbjerg
lenholdt@esenet.dk
www.lenholdt.dk
Inspirationskilderne er mangeartede
- lige fra rejseindtryk til en underfundig undren over menneskets
måde at agere på eller mangel på
samme.
I skabelsesprocessen eksperimenteres med formen og farverne til tider
i et stramt komponeret design, og
andre gange i en løssluppen “hvad
fortæller billedet mig” - proces.

PER LENHOLDT
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Leif Præstiin
Atelier og galleri
Sprogøvej 77
6710 Esbjerg V.
Tlf. 7515 0163
praestiin@forum.dk

Leif Præstiin har siden 1971 deltaget
i mange gruppeudstillinger, både i
gallerier, kunstforeninger og kulturhuse. Jeg har også haft mange udstillinger på arbejdspladser, erhvervsskoler, universiteter samt i private og
offentlig institutioner. Jeg har også
virket som konsulent og instruktør i
forbindelse med emnearbejder med
kunst som tema.
Det er blevet til omkring 400
udstillinger, hvoraf over halvdelen
har været separatudstillinger. Jeg
har udstillet i flere europæiske lande
heriblandt Danmark, Tyskland og
Belgien.

LEIF PRÆSTIIN
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Astrid Hygom

Rolfsgade 147A
6700 Esbjerg
Tlf. 7513 9509
astridh@esenet.dk
www.astridhygom.dk
Astrid Hygom har udstillet i kunstforeninger, gallerier og kunstmuseer
siden 1987. Hendes landskabsbilleder
rummer elementer fra havnemiljøer
og vadehavet omkring Esbjerg og
undertiden fra rejser i udlandet.

ASTRID HYGOM
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Kirsten Søndergaard
Atelier
Sdr. Fovrfeldvej 11
6710 Esbjerg V
Tlf. 2615 6101
krs@esenet.dk
www.kirstensondergaard.dk

Med inspiration i eventyr, mytologi og
historie omsættes ideer til farverige
fabulerende historier med humoristiske undertoner, hvor væsener, fugle
og andet kræ ofte indgår.
Uddannet billedkunstlærer.
Har mange års erfaring som billedkunstner og underviser.
Billederne kan ses i atelieret.

KIRSTEN SØNDERGAARD
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Rich. Dethlefsen
Drosselvej 23
6705 Esbjerg Ø
Mobil 4113 1112
www.Rizh-art.dk

Rich.´s verdensbillede og omdrejningspunkt udgår fra Esbjerg i
Vestjylland. Hans værker afspejler
hans natur, som er en krøllet gang
kreativ tænkning blandet med
en logisk tilgang. Prøv at se på
værkerne og tag snakken med ham
på denne baggrund og glæd dig til
dette scenarie. Vær ikke bange, han
er et positivt menneske med masser
af god humor.
Seneste udstilling havde han i
Milano, hvor han sammen med
Brønberg boede i telt på en campingplads. En solo udstilling, som du
kan se resterne af, når du besøger
atelieret på Drosselvej.

RICH. DETHLEFSEN
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Erik Brøndberg

Guldager Stationsvej 94
6710 Esbjerg V
Tlf. 7516 7762
broendberg@mail.dk
Jeg er født i Esbjerg i 1954 og herfra
min verden går.
Nu bosat i Guldager, lidt uden for
Esbjerg, hvor jeg også arbejder og
har mit atelier.
Jeg har i årtier arbejdet med masker
(ansigter) og skulpturer i forskellige
materialer, som for eksempel læder,
PVC, granit, gips, træ, ler og bronze.
For tiden arbejder jeg i bronze og
keramik med masker og torso’er.
Jeg bliver inspireret under rejser,
oftest af mennesker jeg møder kun i et glimt og tit som spejlbillede
i et vindue.
Jeg former mine ting i ler og det er
i denne proces, maskerne skabes og
får det liv, jeg ønsker at give videre
til de færdige bronzemasker og
torso’er.

ERIK BRØNDBERG
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Lars Henning Andersen
Ateliergalleri
Jyväskylävej 1c
6700 Esbjerg
Tlf. 2323 6838
mail@larshenning.dk
www.larshenning.dk

Lars Henning, der var initiativtager til
Blå Døre tilbage i 2002, har udstillet sine farvestrålende malerier på
gallerier og i kunstforeninger over
hele Danmark. Det er også blevet til
galleriudstillinger i Tyskland, Norge
og Sverige.
Fremvisning af billeder i atelieret i
Esbjerg finder sted hele året - når
du har tid.
Permanent udstilling hos Strandgalleriet i Vejers.

LARS HENNING ANDERSEN
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Connie Borgen

Sædding Strandvej 261
6710 Esbjerg V.
Tlf. 7515 7722
Mobil 2231 9264
www.connieborgen.dk
Billedkunstner Connie Borgen,
arbejder også med unika glasskulpturer og loftmalerier.
Mine værker er udført i olie på
lærred.
Med udgangspunkt i naturen
arbejder jeg med at indfange lyset i
halvabstrakte landskaber.
Studierejser til: Afrika, Italien, Frankrig
og Kina.
Mange års udstillingserfaring i kunstforeninger og gallerier, i Danmark
såvel som i udlandet.
Fast udstiller hos Galleri Hjerting
badehotel og Galleri Amare Norge.

CONNIE BORGEN
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