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Kunsten bag kulisserne
Et lille hæfte om Åbne Døre i Aarhus er blevet en inspirerende billedbog

Af Lise Barsøe
lise_bo@post.tele.dk
Der er farver, former – streger og
fantasi, tyngde og lethed, abstraktioner og naturalisme i et ydmygt
lille hæfte på 68 sider med en farvestrålende forside. I april dukkede
den herlige publikation op for at
blive uddelt på de århusianske
gader og stræder, det være sig
biblioteker, andre offentlige steder
og i private hænder. Den nåede dog
aldrig så langt, idet en corona-virus
kom i vejen og bremsede al åbenhed, men nu gøres der atter et forsøg.
Publikationens titel er åbne
døre 2020, og et nærmere kig på
de mange sider giver et bud på
denne kunstens mangfoldighed,
som stortrives i det aarhusianske
område. Her er 48 vidt forskellige
kunstnere repræsenteret med en
fascinerende variation og med
mange forskellige virkemidler. Der
er nok flest malere, men de har til
gengæld så forskellige udtryk, at

det er en fornøjelse at bladre fra
det ene værk til det andet. Her er
yderligere grafiske værker, collager
samt arbejder i bronze og ler. For
alle værker gælder det, at nogle er
humoristiske, andre er dekorative
med kant, enkelte er naivistiske
eller har en snert af surrealisme,
andre igen dystre og alvorsfulde.
Altså en unik forskellighed.
Parafrase på Parnasse
Det er netop den forskellighed
beskueren kan opleve allerførst på
præsentationsudstillingen
hos
Galerie Parnasse i Rosensgade 22,
hvor medlemmerne af de åbne døre
skulle have udstillet 14 dage først i
april.
Nu er der planlagt en udstilling
fra 21. september til og med 2.
oktober med fernisering fredag 25.
september klokken 17-19, hvor
galleriets ejer Anne Marie Knudsen
vil holde åbningstalen. Et arrangement, hvor alle gældende coronaregler naturligvis overholdes.
Udstillingen her har fællestemaet Parafrase, og parafrase kan jo

fortolkes på adskillige måder.
Kunstneren kan have valgt et andet
kunstværk som inspiration, men et
landskab, en ting, et menneske
..….. mulighederne er uudtømmelige. Derfor vil det ikke være helt
nemt at fange den røde tråd i
udstillingen, men her er det så
netop, at forskelligheden igen kommer til udtryk og måske på den
baggrund kan inspirere.
Åbne døre i Aarhus
Inspirationen skulle så gerne føre
til, at publikum vælger sig forskellige kunstnere at kigge nærmere
efter i sømmenes kreative proces.
Her lægges nemlig op til at tage
mod de 48 kunstneres invitation til
et kig bag kulisserne.
Som der står på katalogets forside Møde mellem kunstnere og
publikum.
Det betyder, at de 48 kunstnere
slår dørene op lørdag 26. og søndag
27. september mellem klokken 1117. Nogle deler atelier, hvilket
fremgår af adresserne i kataloget,
andre ”ensomme ulve” arbejder

bedst bag de ellers lukkede døre i
egne private atelierer, men i denne
weekend inviteres alle indenfor.
Her bliver der mulighed for at se
kunstnerne over skuldrene, og at få
en snak om hvad der inspirerer og
hvorfor dit og dat …..
Både på udstillingen i Galerie
Parnasse og under besøg i kunstnernes værksteder er der mulighed
for at erhverve et kunstværk, men
de åbne døres primære formål er at

få direkte kontakt til publikum og
vise et bredt udsnit af en del af den
århusianske undergrunds kunstneriske vækst, inden dørene atter
lukkes.

Galerie Parnasse
Rosensgade 22, Aarhus
Fra 21. september til 2. oktober

Kunst på Øland med
fantasi og humor
Publikum kan glæde sig til en
alsidig, spændende og udfordrende udstilling, når Øland i
weekenden 25., 26. og 27.
september indbyder til Kunst
på Øland for sjette gang.
23 anerkendte kunstnere
viser værker inden for maleri, skulptur, akvarel, grafik,
keramik, smykker og foto.
Udstillingens arrangører –
Karen-Margrethe Lauridsen
og Lise Nielsen – glæder sig
over, at det også i år er lykkedes at skabe en udstilling

Kirsten Brøndum.

på højt niveau, og de føler sig
sikre på, at der vil være
mange gode oplevelser for de
besøgende.
Maleren Lars Kalmar Kastanje, Grenå, viser malerier
med akrylfarver og japanspapir, hvor han har udviklet sin
helt egen teknik. Hans billeder er påvirket af omgivelser
og opdigtede fænomener, og
udtrykket er fantasi og humor.
Kirsten Brøndum, Frederikshavn, udstiller sin version
af modernistisk klassiske

motiver, form- og farvemæssigt meget smukke billeder,
som har fået følgende ord
med på vejen af kunsthistoriker Anne Lie Stokbro:
”I Kirsten Brøndums landskaber erstatter farveforløb
og linjer den traditionelle
rumillusion, og motivet breder sig tydeligt op ad på fladen frem for ind ad i et fiktivt billedrum. Fornemmelsen af nær og fjern ophæves
af og til i spejlinger af enkelte elementer, og den ensartede penselskrift over hele bil-

Jette Nørregaard.

ledfladen understreger flade
frem for rum og pointerer,
som et modernistisk værk
skal, at det malede er selve
værkets kerne”.
Anders Børgesen, Aalborg, kendt fra DRs malekonkurrence Danmarks Bedste
Portrætmaler udstiller både
maleri og keramik.
Udstillingens øvrige malere er Grethe Maurseth, Aalborg, Jytte Dunck Pedersen,
Silkeborg, Anette Andersen,
Skanderborg, Jes Vestergaard, Brønderslev, Lisbeth
Gjøtz Fast, Aalborg, Malene
Kløve, Århus, Asbjørn K.
Jensen, Aalborg, Kjeld Jørgen Jensen, Hobro, Torben
Mersholm, Hjallerup, og Ole
Skov Thomsen, Nørresundby.
Hans Henrik Strehle,
Halvrimmen viser uhøjtidelige og sprælske grafiske collager produceret som unikakvalitetsprint.
Akvarel er repræsenteret

ved kunstnerne Anja Christensen, Højbjerg, og Anne
Mette Daa Natorp, Højbjerg.
Kunst på Øland får også
besøg af Tao Lytzen og udstillingsbussen fra PixlArt i
Østervrå, der betegnes som
verdens første digitale udstillingshal for fotografi. Og
fotograf Flemming Rask,
Silkeborg, udstiller et udvalg
af sine eksperimentelle og
manipulerede billeder.
Jette Nørregaard, Ebeltoft, viser smykker, skulpturer, skåle og billeder fremstillet af håndlavet papir i kombination med f.eks. træ,
metal, guld, sølv, kobber og
zink. Genbrug og fundne ting
i naturen indgår også i hendes arbejder.
Smykkeinteresserede kan
glæde sig til ringe, halskæder
og øreringe af Kirsten Bak.
Hun er uddannet på den
tyske designskole FH i Trier
for ædelstene og smykker.

Torben
Klostergaard,
Hornslet, og Søren Friis,
Hirtshals, udstiller bronzeskulpturer.
Endelig viser skulpturel
keramiker Kirsten Holm
Nielsen, Aarhus, håndmodellerede skulpturer brændt i
elovn ved høj temperatur, så
de kan stå både ude og inde.
Kunst på Øland åbner fredag 25. september kl. 18 med
ferniseringstale af litteraturanmelder Anne Skov Thomsen, Aarhus. Den musikalske
underholdning leveres af
jazztrioen Blue Cats.
Kunst på Øland
Øland Medborgerhus
Hammershøj 3, Brovst
Fredag 25. september
18.00-20.00
Lørdag 26. og
søndag 27. september
11.00-17.00

