
Kunstforeningen HK Østjylland 

Udstillinger, foråret 2020 i HK Østjyllands lokaler Sødalsparken 22, 8220 Brabrand  

Fra mandag d. 27. januar til mandag d. 23. marts med fernisering 27. januar kl. 17,00 til 18,30 

 

Inger Lise Aarup 

Farven er sproget og formen er 
fortællingen i Inger Lise Aarups 
billeder. 
Tavsheden brydes når det første 
penselstrøg sættes på den hvide 
flade og fortællingen vokser frem. 
Alle hendes billeder har en tittel. 
Hun kan lide at eksperimentere 
med forskellige teknikker og er 
hele tiden på jagt efter nye 
materialer der kan bruges og males 
ind så billederne, på en måde, får 
flere dimensioner.  
 
 

 
 
Karina Malling 
 
Karina Malling er en dansk 
glaskunstner der holder til 
på spor 1 på 
Godsbanegården i Aarhus. 
 
 
 
 
 

Hendes arbejde kredser om emner som både materialitet og om sanselighed. 
Hun arbejder i en bred vifte af teknikker inden for glasfaget, og arbejder både funktionelt  
og skulpturelt. 



Fra mandag d. 23. marts til tirsdag d. 2. juni med fernisering 23. marts kl. 17,00  til  18,30 
 
Marianne Steenholdt Bork 
 
 

 

I Mariannes keramiske værker vil mennesket, 
dyrene og andre væsner indgå med mønstre, 
ornamenter og historier. 
Detaljen og humor kan forekomme. 
Inspirationen kommer med iagttagelse af 
verden og dens former og farver samt den 
historiske og erfarede kontekst 
Planer, processer og vildspor går op in større 
enhed. 
 
 

 
Ulla Scheinemann 
 
I sin søgen efter ny inspiration og et nyt terræn, er hun med sit oprindelige og oprigtige  
udgangspunkt i det figurative maleri, stødt på mulighederne i at abstrahere sig, og på den måde 
at distancere sig til maleriet ved i nogle af malerierne at gøre de figurative indsatser mere 
abstrakte. Farvens valør bruger hun til at bygge billeder op, således at øjnene føres rundt i 
billedet til der opstår en grad af naturlig færdighed i selve maleriet. 
Ulla er uddannet på Aarhus Kunstakademi. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Fra tirsdag d. 2. juni til mandag d. 3. august med fernisering 2. juni kl. 17,00 til 18,30 
 

Ninna Gøtzsche 
 

 
 
 
Ninna Gøtzsche udvikler og afprøver hele 
tiden sit keramiske sprog og hun er 
optaget af, hvordan form, ide` og 
materiale smelter sammen og bliver til 
kunsthåndværk. 
Med hendes værker prøver hun at 
fortælle en keramisk historie.  
 

Den skal ikke fortælles med letgenkendelige billeder og tegn, men med form, materialer ide`og 
fordybelse. Sproget til historien finder hun i labyrinten af fortid og erfaring samt ved at høre 
andres versioner og Visioner. 
 
 
Helga Kristmundsdottier 
 
Der er ingen tvivl om at det er de 
islandske landskaber, der præger 
Helgas malerier. Hun maler mere 
ekspressionistisk, hvor farverne, rene 
og blandede, synes at vælte frem på 
lærredet et eller andet sted fra, og så 
lægge sig lag på lag og gennem 
forskydningerne i netop farverne 
opstår der former og struktur, der 
bliver til voldsomme landskaber. 
 Alle indtryk synes at blive 
transformeret til en særlig form for 
urnordisk landskab uden spor af 
mennesker, eller måske er det snarere 
en søgen efter arketypiske mytologiske 
landskaber fra en svunden sagntid, der 
ligger før sagaerne.       



Kunstforeningen HK Østjyllands forårstur. 
 
Lørdag d. 16. maj går den traditionelle forårs/kunsttur til Skagens Kunstmuseum og Vendsyssel 
Kunstmuseum i Hjørring.  
Undervejs besøger vi Strandby Kirke og vi spiser frokost på Skagens Bryghus. 
  

Der er afgang fra Musikhuset i Aarhus kl. 
07,30 . 
Undervejs på turen nyder vi kaffe/the og 
rundstykker. Hjemkomst ca. kl. 19,00 
 

Strandby Kirke fremtræder helt forskelligt fra andre kirker i området. Den er opført 1965-66. 
Strandby er en gammel fiskerby, og meget passende mener man i byen at kirken kan minde om 
en fiskekutter med sejl og styrhus. 
 
Vi besøger herefter Skagens Kunstmuseum, og her er det især 
særudstillingen om Holger Drachmann vi bliver introduceret til, 
nemlig: ”Jeg er Havet”.  Havet er nemlig det dominerende motiv i   
maleren og digteren Holger Drachmanns livsværk. 
 
Frokosten indtages på Skagens Bryghus 
 

Turen går nu videre til Vendsyssel 
Kunstmuseum. Et museum for 
moderne, især nordjysk kunst. 
Kunstnerne i den faste samling 
har alle en tilknytning til 
Vendsyssel. Motiverne afspejler den 
høje himmel, det vide udsyn og det altid nærværende Vesterhav. 
Men vi skal bla. også opleve en spændende særudstilling, nemlig: 
Behncke – Heerup – Hildebrandt 
 

Billetter købes ved ferniseringen d. 23. marts og koster for medlemmer kr. 550/ ikke medl. 600 
Resterende billetter købes fra d. 26. marts kl.15,00 i HK Østjylland, evt. via tlf. 2370 6482 
 
Foreningens bestyrelse: 
Lise Hamborg, formand                  Karen Bjørneboe Raben  
Vita Lyng Scherwin, kasserer        Hanne Christensen, sekretær 
Kjeld Pedersen                                 Allan Bang Olesen, suppleant 


