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Erik A Frandsen
møder Haiti

Foto: Erik Meistrup.

Af Erik Meistrup
meistrup.erik@gmail.com
Erik A. Frandsen har været
en tur til Haiti for at møde et

folk, der er specielt på
mange måder, men som også
blev kuet af en af de værste
naturkatastrofer for en del
år siden og aldrig rigtigt er
kommet ovenpå igen. Et

Kunst for alle igen
i København
For ottende år i træk foregår kunstmessen ”Kunst for alle” i
København. Denne gang i Lokomotivværkstedet, hvor 150 kunstnere
fra hele landet viser deres nyeste værker.

land plaget af den værste
form for politik herunder to
tidligere diktatorer, der så
landet som deres egen pengekasse.
Mødet med Haiti er resulteret i dels en række små
”Kridtstreger fra vandkanten” og dels 10 freskomalerier og fem ”Shelter-Skal” forgyldte aluminiumsskulpturer.
Erik A Frandsen har valgt
at se det almindelige liv som
sit tema i billeddelen. Her er
intet specielt eksotisk eller
spektakulært. Her er, som
det var tilfældet med New
York-billederne, det, der
sker på gaden, landsbyen og
stranden. Vi kan godt se det
fremmedartede, men det er
ikke fremhævet eller udleveret. Det er i stedet farver,
former og figurer og stemninger, der spiller sammen til
det givne motiv. Smukt på
en rolig underspillet måde,
der viser det almene for det
fremmede blik. Flot.

Den alsidige kunstmesse
”Kunst for Alle” rykker til
Lokomotivværkstedet og
slår dørene op til tre intense
dage med masser af kvalitetskunst.
150 kunstnere står klar til
dialog med publikum i de
originale og rustikke udstillingslokaler i Lokomotivværkstedet skråt over for
Fisketorvet.
Det er ottende gang,
”Kunst for Alle” finder sted i
hovedstaden. De deltagende
kunstnere er både professionelle, etablerede kunstnere
og nye talenter. I år udstiller
mere end 40 for første gang
på messen.
”Kunst for alle” har hovedvægt på billedkunst,
men også sten- og bronzeskulpturer, keramik, glaskunst og ikke mindst fotokunst er repræsenteret.
Et børneværksted er bemandet med kunstner Grethe Tranberg under hele

Galleri Profilen
Grønnegade 93, Århus
Frem til 13. oktober

udstillingen, og kunstneren
Kathrine Van Godt vil dagligt have workshop for børn.
Jens Erik Sørensen, projektdirektør på CC Copenhagen Contemporary, holder
åbningstalen på ferniseringsdagen fredag 6. oktober
kl. 16. Derefter bliver publikum trakteret med en lille
koncert med operasanger
Andrea Pellegrini, den danske mezzosopran, der bliver
akkompagneret af guitarist
Thea Vesti Pedersen.
Kendetegnet ved ”Kunst
for alle” er, at publikum
kommer helt tæt på kunsten
og kunstnerne. Arrangør og
kunstnerisk leder Charlotte
Jensen udvælger deltagerne,
så der er kunst for enhver
smag.
I Lokomotivværkstedets
10.000 m2 har hun i år skabt
et åbent rum til et intimt
kunstmøde.
”Det møde er en vigtig
del af hele konceptet. Sam-

tidig er weekenden en god
mulighed for, at kunstnere
kan netværke på kryds og
tværs,” fortæller arrangør
Charlotte Jensen.
Når publikum er mæt af
kunst, serverer caféen både
mad og drikkevarer.
Lokomotivværkstedet
Otto Busses Vej 5A
2450 København SV
www.lvcph.dk
Åbningstider:
Fredag 6. oktober 2017,
kl. 15.00 - 20.00
Lørdag 7. oktober 2017,
kl. 10.00 - 18.00
Søndag 8. oktober 2017,
kl. 10.00 - 18.00
Entré: Kr. 50,Børn u. 16 år
gratis adgang

Verden er en Ø
Af Erik Meistrup
meistrup.erik@gmail.com
Øen som verden er en udstilling, der præsenterer fem
kunstnere bosat i Island og
som vender blikket indad mod
naturen – både den omgivende og den menneskelige.
Udstillingen følges af et
katalog og de fem er Hallgerdur Hallgrímsdóttír, Pétur
Thomsen, Kristín Sigurdardóttir, Claudia Hausfeld og
Stuart Richardson (årgangen
1978-84).

Claudia Hausfeld arbejder
med den afgrænsede rumlighed, hvor man ikke altid skal
forlade sig på den visuelle
pålidelighed (som i illustrationen viser et overgroet
klippestykke, der er blevet til
et virtuelt hoved). Pétur
Thomsen har en helt anden
tilgang. Her er det øde og
døde landskab hyldet i mørket. Han synes optaget af de
rytmiske
konstellationer,
naturen selv skaber gennem
sin bearbejdning af landskaberne gennem vind og vejr.
Han har også tre plantebille-

der, hvor stænglerne danner
et grafisk mønster på nattemørket i baggrunden. Kristín
Sigurdardóttir er helt anderledes med sine bearbejdede
af landskabsudsnit som f.eks.
at isolere en bjergtop og forvandle bjerget og himlen
gennem en virtuel opfattelse
af farver, der ikke er naturalistiske, men meget tøjmodeagtige.
En speciel udstilling, der
trods de beskedne lokalers
omfang, som kun leverer
plads til smagsprøver , alligevel giver en fornemmelse af

en anderledes opfattelse af
fotografiets
kunstneriske
muligheder i et land, hvor
den rå natur fylder så uendeligt meget. Der er intet turistet i disse billeder, det er
bearbejdede blikke på en virkelighed, der byder på mere
end det, vi ellers lige ser.
Inspirerende og flot.
Galleri Image
Vestergade 29, Århus
Frem til 1. oktober

Foto: Erik Meistrup. (udsnit).

Øland hurtigt på landkortet
- klar til tredje kunstudstilling weekenden 29.-30. september og 1. oktober

Lea Nielsen.

Den lille limfjordsby Øland har
været hurtig til at komme på
landkortet med kunstudstillinger. I 2015 arrangerede tre
kunstinteresserede kvinder den

første udstilling med navnet
Kunst på Øland. Den trak over
1000 besøgende i løbet af de tre
åbningsdage. Sidste år gentog
succesen sig. Og de tre kvinder

er nu klar til den tredje udstilling, der finder sted i Øland
Medborgerhus i weekenden
29.-30. september og 1. oktober.
Som de foregående år er der
lagt vægt på, at det skal være
en alsidig udstilling. Arrangørerne har samlet 22 anerkendte kunstnere fra en stor
del af landet. Halvdelen af
kunstnerne udstiller malerier i
en række forskellige genrer, de
øvrige viser skulpturer i bronze, sten og glasfiber, keramik,
glas, foto, vævning og akvarel.
Blandt malerne er Mette
Rix, Løgstør, Mogens Andersen
Hjørring, Karsten Hallberg,

Støvring, og Betina Jung, Aalborg, der også udstiller glasfiberskulpturer.
Morten Lykke, Hirtshals, og
Else Oltmann, Aarhus, viser
bronzeskulpturer, og Flemming
Holm, Hjørring, både bronzeog stenskulpturer.
Keramikinteresserede kan se
værker af Lea Nielsen, Aarhus,
og Inger Bruhn, Horsens.
Udstillingen, der er arrangeret af Karen-Marie Mondrup,
Karen-Margrethe Lauridsen og
Lise Nielsen.
Øland Medborgerhus,
Hammershøj 3,
9460 Brovst

Betina Jung.

Fredag 29. september kl. 18-20
Lørdag 30. september kl. 11-17
Søndag 1. oktober
kl. 11-17

