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Kunst på Øland med skumsprøjt
og unikke smykker
Af HC Nielsen
fjerritslevugeavis@dnmh.dk

KUNST PÅ Øland afvikles i år
for syvende gang og er nu så
rodfæstet blandt både udstillere og publikum, at arrangørerne har besluttet at
udvide udstillingen fra tre til
fire dage.
Udstillingen finder i år
sted fra torsdag 23. til og
med søndag 26. september.
Arrangørerne - KarenMargrethe Lauridsen og Lise
Nielsen - har også denne
gang gjort et stort arbejde
for at få sammensat en
spændende og varieret udstilling. 21 anerkendte
kunstnere viser maleri,
akvarel, tegning, broderi på

Kate Nielsen.

papir, foto, collage, skulptur,
keramik, grafik, smykker og
glaskunst.
Blandt de udstillende malere er Ken Zier fra Ebeltoft,
der har slået sit navn fast
som moderne international
marinemaler med fast tilknytning til gallerier i en
række lande. På sit CV har
han bl.a. udstillinger i USA,
England, Tyskland og Holland. Ken Ziers stemningsfyldte billeder skildrer vejrets skiftende indvirkning på
himmel og hav. Andre motiver malet i modlys viser den
lave sols spil i havet.
Hanne Sørensen fra Juelsminde er autodidakt billedkunstner og har eksperimenteret med alle genrer i

Hanne Sørensen.
42 år. Hendes foretrukne
udtryksmåde er nu akryl på
lærred, og hun viser bl.a. virkelig flotte halvabstrakte naturbilleder.
En anden udstiller er Rasmus Sand Høyer, Aarhus,
kendt i det ganske land som
bladtegner på Jyllands-Posten. I fritiden maler og tegner han og har været på flere
censurerede udstillinger. Motivmæssigt spænder han
bredt fra smukke til dystre og
makabre og hele vejen igennem tankevækkende billeder.
Kunstnerægteparret Kate
og Henning Nielsen, Galten,
arbejder med både maleri og
foto. Kate Nielsen er begyndt at mixe motiver fra
maleri og fotos, så der på
den måde skabes en helt ny
fortælling.
Eva Cecilie Skak Lassen,
Sønderborg, viser broderi
på papir. Hendes detaljerede og farverige motiver er
bygget op lag på lag, så det
på denne måde er muligt for
hende rent teknisk at brodere i papir. Slutresultatet er
imponerende flotte collager
med moderne graffiti broderet på gamle bygninger, tatoveringer broderet på 50’ernes kvinder, eller soldater
fra Anden Verdenskrig forvandlet til moderne klima-

krigere med broderede
grøntsager som våben.
Søren Friis, Hirtshals, udstiller skulpturer. Han er uddannet arkitekt, men har siden 2005 udelukkende været beskæftiget som billedkunstner. Søren Friis arbejder gerne i krydsfeltet mellem arkitektur, maleri og
skulptur, og han maler sine
skulpturer, når han føler,
farven kan give værket et
særligt udtryk.
Gunnar Gregersen, Lemvig, er en alsidig kunstner,
der
skaber
anderledes
kunstværker. Man fristes til
at sige, at han kan få kunst
ud af alting. Han maler abstrakte portrætter og landskaber, og han arbejder med
blandform: Forskellige materialer, som ”taler” til hinanden. Og når paletten er
sammensat af træ, metal,
maling og plastik m.m., opstår det uventede.
Peter Eskildsen, Hobro,
udstiller smykker. Han er
uddannet guldsmed i 1979
hos Helga og Bent Exner og
arbejdede derefter som
guldsmedesvend på værksteder i Danmark, Norge og
Tyskland. 1983-1985 var
han på Guldsmedehøjskolen
i København og derefter
først faglærer og senere ud-

dannelsesleder på skolen.
Siden 2005 har han haft
eget værksted i landlige omgivelser tæt ved mark, skov
og å, og dér i den fri natur opstår ideerne til unikke smykker i ædelmetal, guld og sølv.
Glaspuster Mette BülowDuus, Aarhus, viser et udvalg af sine smukke glasting,
bl.a. skåle, fade, vaser, lysestager og drikkeglas. Hun er
håndværksmæssigt uddannet i produktionsværksteder
på Bornholm, i England og
på Island, og i 1992 fik hun
en bachelor fra Edinburgh
Collage of Art. I 1994 tog
hun afgangseksamen fra
Danmarks Designskole, Institut for Unika, og i november 1996 åbnede hun Glaspusteriet Bülow Duus i det
smukke gamle latinerkvarter i hjertet af Aarhus.
De øvrige udstillere er Ulla
Lundsgart, Trustrup, Marianne Lyngsø, Åbyhøj, Jes Vestergaard, Brønderslev, Kjeld Jør-

Gunnar Gregersen.

gen Jensen, Hobro, og Tanja
Eijgendaal, Ry, alle maleri,
Anne Mette Daa Natorp, Højbjerg, akvarel, Pia MøllerLight, Højbjerg, grafik, Pernille Caludan, Silkeborg, maleri og grafik, Jytte Dunck Pedersen, Silkeborg, maleri,
tegning og keramik, Berit
Elmkvist Kristiansen, Sorring,
og Asse Due, Viby J, keramik.
Kunst på Øland finder sted
i Øland Medborgerhus,
Hammershøj 3, 9460 Brovst,
torsdag 23. september til og
med søndag 26. september.
Ved ferniseringen torsdag
kl. 18 bliver der musikalsk
underholdning ved jazztrioen Blue Cats og åbningstale
ved foredragsholder, klummeskribent og debattør
m.m. Jesper Hansen, Øland.
Udstillingen har følgende
åbningstider: Torsdag kl.
18-20, fredag kl. 16-20, lørdag og søndag kl. 11-17. Der
er fri entré.
www.kunstpåøland.dk

