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Fra 28. januar til 25. marts, med fernisering 28. januar kl. 17,00 – 18,30 

 

Per Kjeld Jensen     

Han arbejder hovedsagelig med akrylfarver på lærred, men 

benytter sig også af blandinger.  

Som eksempel kan nævnes akryl blandet med olie, pastel 

eller fedtkridt, men han bruger også mere eksotiske 

blandinger. 

 Flertallet af hans arbejder er spartlet på lærred. På det 

seneste er han begyndt at arbejde en del med pensel, 

måske fordi han er blevet mere tålmodig med alderen.  

Han er fra den tid da venstrehåndede stadig måtte kaldes 

kejtede og blev tvunget til at lære at skrive med højre 

hånd. Det har den fordel, at han, om end ikke lige så 

effektivt, kan arbejde med begge hænder.     

 

Karin Grünberger 

Når det drejer sig om Karins værker, skal begrebet 

kunsthåndværk tages meget bogstaveligt. Hendes 

unikaarbejder er i allerhøjeste grad håndlavede, meget 

dygtigt endda. Men de er på samme tid mere end det. 

Hendes værker er nemlig ikke bare beholdere til opbevaring 

af ting. De er levende væsener, der beriger deres 

funktionalitet med stor æstetisk sans og blik for 

sammenhængen mellem detaljen og helheden og mellem 

formen og de rigt varierede glasurfarver. 

Uanset størrelsen ejer hendes krukker, fade og figurer en 

skulpturel monumentalitet. De er selvstændige værker på 

linje med anden ”plastisk” kunst. 

 



Fra 25. marts til 03. juni, med fernisering d. 25. marts kl. 17,0 – 18,30 

 

Steen Dueholm 

Steen er uddannet arkitekt fra Aarhus Arkitektskole, hvor 

han bl.a. fik undervisning i modellering og 

croquistegning. Han har endvidere fået undervisning i 

stenhugning hos Magnus Krogh Andersen. 

Befinder sig det meste af tiden i Vesthimmerland, hvor 

han bor lige ned til Limfjorden. Det er naturen, lyset og 

det at der er højt til loftet der inspirerer ham meget. 

Han går sjældent ud uden at have sin akvarelblok, eller 

skitseblok med. Ved større arbejder laver han skitser 

med kridt som senere omsættes til lærred. Han arbejder 

både med akvarel, kridt, akryl, olie og sten.  

 

 

 

Kate Kanstrup Nielsen 

Trangen til at udtrykke sig kreativt har 

Kate haft lige så længe hun kan huske. 

Som barn tegnede hun meget, og 

senere arbejdede hun med strik, 

broderi og tøjdesign. Også glas, papir, 

karton, blomster og mange andre ting 

har hun beskæftiget sig kunstnerisk 

med. 

 

I dag er det primært keramik hun arbejder med, og hendes primære udtryksform i keramikken er RAKU. 

Rakukeramikken der har sine rødder i Japan, har været kendt tilbage til 1400 tallet. 

Brændingen foregår hos hende i en primitiv gasfyret ovn. Her bliver keramikken opvarmet til 900 grader 

i 30 – 45 minutter, hvorefter hun åbner ovnen og tager den rødglødende keramik ud så temperaturen 

falder voldsomt på nogle få minutter. Denne behandling forårsager at glasuren krakelerer. Derefter 

afsluttes processen i glødende og rygende savsmuld, hvilket bevirker at krakeleringer og områder uden 

glasur farves sort af sod. 

 

 



Fra 03. juni til 12. august, med fernisering 03. juni kl. 17,00 – 18,30 

 

 

Niels Frank 

Niels Frank er en lyrisk-abstrakt fortolker af landskab og 

natur. Han er en af de kunstnere, der bestandigt vender 

tilbage til landskabet for at aftvinge det nye udtryk og nye 

hemmeligheder. Man kan næsten sige at han bruger 

landskabet som påskud for at undersøge maleriets 

mugligheder. 

Hans billeder er nok naturlyriske, men de forvandler sig, mens 

man betragter dem, til abstrakte elementer, hvor farve og 

former blandes på ny interessante måder. 

I hans optik er det billedets helhed der gælder. Det er 

udtrykket. Det er stemningen. Det er ægtheden. 

 

 

Steffan Herrik 

Steffan er kendt for sine fanden-i-voldske 

humoristiske og samtidig tragiske jernskulpturer.  

Op til menneskehøje, fugleagtige og til tider 

farlige væsner. Iklædt tjære og rust udstråler de 

en trolddomsagtig kraft, der går til angreb på 

enhver gængs tryghedsnarkoman. 

For at skabe sine værker må han se, huske og 

glemme, før han kan gå i gang med selve arbejdet. 

Nogle gange vil figurerne selv, og han er kun en 

ydmyg håndværker og fødselshjælper. 

Her opstår gerne de bedste værker . 

Risikoen ved at være evigt skabende og søgende 

er den, at man gennem årene får en stor 

privatsamling af egne værker. 

 

 

 



KUNSTTUR LØRDAG D. 11. MAJ 2019 

På denne kunsttur skal vi besøge Uhre Kirke, der virkelig har undergået forvandling fra en kedelig trist 

kirke, til en farvestrålende, ”glædelig” kirke, man kun kan blive i godt humør af at besøge.  

Herefter går turen til Trapholt, hvor både 

Kay Bojesen og Nana Ditzel er 

repræsenteret. Kay Bojesen med sine 

kendte træfigurer, og Nana Ditzel med 

begrebet” Danish Modern”. 

Vi bliver på Trapholt, hvor vi i cafeen 

indtager deres helt vidunderlige Brunch. 

Vi fortsætter herefter til Frello 

Museet i Varde, et museum i fantasiens verden. 

Sidste stop på vores 

kunsttur bliver 

Vestjyllands 

Kunstpavillon  

Der nu også hedder 

Arne Haugen Sørensen museet. 

 

 

 

Der er afgang fra Musikhuset Aarhus kl. 07.30 

præcis. Undervejs på turen nyder vi kaffe/the og 

rundstykker. Forventet hjemkomst kl. 19,00. 

Det kan anbefales at gå ind på de respektive museers 

hjemmesider, der jo fortæller mere end vi kan skrive.  

Pris for medlemmer af Kunstforeningen er kr. 500, for ikke medlemmer kr. 600. Billetter købes ved 

ferniseringen d. 25. marts fra kl.18,00. Evt. resterende billetter sælges d. 28. marts fra kl.15,00 til kl. 

17,00 i receptionen, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand. Bemærk venligst: Billetkøb sker kun mod kontant 

betaling.                                                                                    Evt. afbud til Lise Hamborg på tlf. 2370 6482.  

Kunstforeningen HK Østjylland 

Bestyrelse: 

Lise Hamborg, Formand 

Vita Lyng Scherwin, Kasserer 

Kjeld Pedersen 

Karen Bjørneboe Raben 

Hanne Christensen, Sekretær 

Allan Bang Olesen, Suppleant  

Information om Kunstforeningen: Tlf. 3364 3838 


