
 
Kunstforeningen HK Østjylland

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

Fra 1. marts til 22. marts 2021 udstiller

Louise Maagaard og Sus Andersen

Fernisering mandag 1. marts 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 22. marts til 31. maj 2021 udstiller

Jette Mark Jensen og Ninna Lund
Fernisering mandag 22. marts 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 land- 
skabets massive ukraft, lyset og de store vid-
der der inspirerer 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.



Fra 31. maj til 2. august 2021 udstiller

Helga Kristmundsdóttir og Jean-François Thiérion
Fernisering mandag 31. maj 2021

kl. 17 til 18.30

Helga Kristmundsdóttir:

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 snarere en søgen 
efter arketypiske mytologiske landskaber fra 
en svunden sagntid, der ligger før sagaerne.

Jean-François Thiérion:
 
“Store krukker

Det er det fede der er smagfuldt. At dreje 
noget stort op minder om en lystfyldt proces. 
Denne bearbejdning af den store mængde 
ler tvinger os nemlig til rent fysisk at ase og 
mase med dette vidunderlige, faste materiale 
i nogle få minutter.

Hvis konturen på den store vase altid er lige 
klar og tydelig, er dens udsmykning slet 
ikke nær så prunkløs: Hér hersker fråseriet, 
en begitning påsmurt i hele håndfulde, den 
vilkårlige streg og de utallige lag.

Med tiden har disse værker vokset sig vanvit-
tigt store, men deres gigantiske mave uden 
hverken spids eller kant byder alle udskejels-
er velkomne.”


