
 
Kunstforeningen HK Østjylland

Udstillinger i efteråret 2021
i HK Østjyllands lokaler, Sødalsparken 22, 8220 Brabrand

Fra 2. august til 20. september 2021 udstiller

Louise Maagaard og Sus Andersen

Fernisering mandag 2. august 2021 
kl. 17 til 18.30

Sus Andersen:
Sus er uddannet på Århus Kunst-akademi 1981-85 
og på Limerick School of Art and Design 1985-1987.

Arbejdsområdet er unika porcelæn, og enkelte brugs-
ting. Teknikkerne er forskellige alt efter emnets art 
og dermed behov. 

Inspirationen er hentet i naturen, både i formsprog 
og dekoration. 

Louise Maagaard:
Louise er udddannet på Randers Kunstskole, 
Clay Art i Århus, Skolen for Kunst og Design 
samt Designskolen i Kolding.

Louise har været selvstændig kunstner siden 
2007. Hun bor og arbejder i Hadsund, hvor 
hun har et lille galleri, hvor hun sælger sine 
værker fra.

Maleriet er Louises legeplads, hun er fasci-
neret af legen og fortællingen. Historien der 
opstår når figurer og farver møder hin- 
anden.

Louise arbejder også i porcelæn som hun 
drejer eller håndbygger, produkterne er ofte 
funktionelle. Porcelænet og maleriet “fylder” 
lige meget på hendes værksted.



Fra 20. september til 30.november 2021 udstiller

Jette Mark Jensen og Nina Lund
Fernisering mandag 20. september 2021

kl. 17 til 18.30

Ninna Lund:

Mesterlære i La Borne i Frankrig 1992-
1997. Eget værksted i nedlagt insulinfa- 
brik i Hedegård siden 1998. Arbejder med 
brugsting, men også bænke, borde og 
siddemøbler. Nina holder af drejning som 
udtryk og brugsting som objekt. Sammen 
udgør de kernen i hendes arbejde.

“At dreje er mit sprog - en teknik der for-
sat udfordrer og fascinerer mig efter 25 års 
arbejde. Man kan lynhurtigt formgive ting, 
lege og undersøge. Drejningens udtryk in-
teresserer mig, valg af begyndelser, afslut-
ninger, overflade og hele dynamikken i en 
nydrejet krukke er afgørende. 
At lave brugsting er for mig et privilegium. 
At få lov til at lave kopper, skåle og fade, 
man har i hænderne hver dag, samtaler 
over og deler livet med.”

Jette Mark Jensen:

Jette er uddannet Billedkunstlærer på Marselis-
seminarium 1980-1984 og har senere gen-
nemgået flere kurser ved landets kunstskoler. 
Hun har i mange år undervist børn og voksne i 
billedkunst. Det er først de senere år, at Jette 
har arbejdet målrettet som billedkunstner.

Jette omtaler selv sine billeder som ”Abstrakte 
landsskabsbilleder”. Det er landskabets mas-
sive ukraft, lyset og de store vidder der inspir-
erer og motiverne er uendelige. Fra bjergene i 
nord, over Islands rå natur til Danmarks bløde 
bakker og det omkransende hav. Billederne er 
malet med akrylfarve og primært udført med 
spartel i lag på lag, som giver en speciel dybde 
i billederne og en sær poesi.



Kunstforeningen afholder 
Ordinær generalforsamling
mandag 18. oktober 2021

Generalforsamling starter kl. 19, men kunstværkerne kan ses fra kl. 18.

Dagsorden:
1) Valg af dirigent
2) Beretning
3) Regnskab
4) Indkomne forslag
5) Fastsættelse af kontingent
6) Valg af bestyrelsen
 På valg er: Lise Hamborg (ønsker ikke genvalg)

  Kjeld Pedersen (ønsker ikke genvalg)

  Hanne Christensen (ønsker ikke genvalg) 

 Suppleant: Allan Bang Olesen (ønsker ikke genvalg)

 Revisor: Vacant
 Revisorsuppleant: Lillian Gade
7) Eventuelt

8) Bortlodning af kunstværker

Med venlig hilsen
p.f.v.
Formand Lise Hamborg

Bemærk: Forslag til generalforsamlingen skal være formanden Lise Hamborg i 
hænde senest en uge før generalforsamlingen. Forslag sendes til lise.hamborg@
outlook.dk

Som medlem af kunstforeningen kan du deltage i alle udstillinger, deltage i ud-
flugter og vinde spændende kunstværker.



John Kørner f. 1967 er ligeledes uddan-
net fra Kunstakademiet og var færdig i 
1998. 
 
Han beskæftiger sig ofte med samfunds-
debatterende emner og arbejder pro- 
blemorienteret med sine værker.  
Han er især kendt for sin serie med 
faldne danske soldater i Afghanistan, 
men han har også beskæftiget sig med 
emner som trafficking og utallige andre 
temaer. 

Kunstforedrag 

v/Brit Vittrup om

Tal R og John Kørner  
mandag 1. november 2021, kl. 19

i lokalerne hos HK Østjylland

Tal R f. 1967 havde allerede etableret sig som pro-
fessionel kunstner med stor udstillingsaktivitet, inden 
han blev færdig på Kunstakademiet i år 2000.

Han er kendt for sin meget farverige palet og legesy-
ge billedverden. Ud over maleri arbejder han bl.a. 
med grafik, tegninger og collager. Hans værker er 
ofte surreelle og virker overrumplende på beskueren. 
Han hører til den gruppe af kunstnere, der arbejder 
figurativt og fortællende med billederne. 

Tal R indtog i 2018 en væsentlig rolle i forbindelse 
med indretningen af velkomstområdet på Psykiatrisk 
Center i Skejby, hvor han bl.a. malede kæmpestore 
murmalerier m.m.

Billetter kan købes til ferniseringen 20. september 2021 og på generalforsamlin-
gen. Pris 25 kr. for medlemmer og 50 kr. for ikke medlemmer. Der serveres et glas 
vin i pausen. Kun kontant betaling!

Det er en kunstner med noget på hjerte. Selvom han benytter sig af forskellige  
kunstneriske udtryksformer som skulptur og keramik, er han mest kendt for sine 
malerier. Han har ligeledes bidraget med flere værker i det offentlige rum. 



Fra 30. november 2021 til 24. januar 2022 udstiller

Annelise Bugge Lund og Torben Klostergaard
Fernisering tirsdag 30. november 2021

kl. 17 til 18.30

Torben Klostergaard:

Tom Jørgensen skriver i “101 kunstnere, 2018”: 
..”Det er denne evne til at fange essensen i en si- 
tuation og det karakteristiske ved en krop, der er 
Torben Klostergaards force som skulptør..”

Motiver: Dyr og mennesker er mine foretrukne 
motiver. Jeg inspireres af menneskers og dyrs 
adfærd og forsøger at skildre mine motiver med 
kærlighed, humor og respekt. Jeg ønsker at 
trænge ind l kernen i motivet og bevare den skit-
seagtige karakter.

Metode: Mine motiver skæres hovedsageligt i po- 
lystyren og støbes i sand. Jeg bruger fotos, udklip 
og skitser som udgangspunkt. Polystyren er et let, 
men ret skrøbeligt materiale. Det appellerer til 
at arbejde med grove strukturer uden for mange 
detaljer, hvilket passer godt til mit temperament. 
Mine arbejder er derfor alle unika.

Annelise Bugge Lund:

Min passion er maleriet og keramikken - det er 
processer, som giver mening og indhold i daglig- 
dagen,

Farverne er af stor betydning for mig, og får mig 
startet, når jeg står overfor en helt hvidt lærred. 
Men farver gør ikke alene et maleri, der er mange 
andre processer som form, teknik, perspektiv og 
indhold, som skal gennemarbejdes, inden billedet 
kan hænges på væggen. 

Når jeg får farverne til at fungere, får jeg meget 
forærende. Der dukker mange ting frem, ting 
gemt i hukommelsen, eller små hverdagsting, 
som taler til en. Jeg håber at kunne fange til-
skuernes opmærksomhed, få dem til at stoppe op 
og lade sig føre ind i mit billedunivers.


