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JENS BOHR

KAREN ABELL

Jeg er født i 1952 i Nordjylland opvokset på Lolland, uddannet på Det
Jyske Kunstakademi 1983 – 87 på tekstil- og graﬁklinie; og har boet
på Nordøstfyn siden 1987. Som Billedkunstner arbejder jeg efter en
start som billedvæver, indimellem med keramik, men mest som graﬁker: træsnit og litograﬁ.
Jeg arbejder som billedkunstner meget gerne inden for et håndværksmæssigt afgrænset område – altså i perioder.
Vævninger har ligget trygt på hylden i mange år. Træsnit har været
mit foretrukne og tilbagevendende medie. I perioder har jeg udforsket
andre graﬁske teknikker – koldnål – ætsninger – og senest litograﬁ.
Andre perioder har jeg med megen fornøjelse lavet keramiske ﬁgurer
– lågkrukker m.m.

Udannelse
Arbejdsområder: Graﬁk, maleri, fotograﬁ, collage : Kunsthåndværkerskolen, København : Academie Jullian, Paris : Coceran School of Art, Washington D.C.
Efteruddannelse: Kunstakademiet, Graﬁsk skole, København 2003, 2004
: Graﬁsk værksted v. Henrik Boegh : Capilaria, Spanien 2007, 2011,
Medlem af :
BKF: Billedkunstnernes Forbund, : KKS: Kvindelige Kunstneres Forbund
Danske Graﬁkere : Fyns Graﬁske Værksted : Kunstnerforeningen af 18.
November : Graﬁsk Værksted, Havarthigaarden
Censurerede udstillinger:
1981 Charlottenborg : 1982, 1983 Kunstnernes Påskeudstilling : 1983, 1984
Kunstnernes Sommerudstilling

BRITTA KJÆRULFF

MALONE DIETRICH

Til udstillingen i Annaborg i april 2018 har jeg valgt at vise nogle graﬁske arbejder i stort format. Jeg bruger plader af både zink, pap og
vinyl, som bearbejdes med mange forskellige teknikker.
Jeg trykker ﬂere plader ovenpå hinanden, og alle trykkene er unikke
arbejder. Alle former for natur er min inspirationskilde. Billederne er
ikke naturalistiske, men udtrykker underfundig humor, glæde og
alvor. Jeg er medlem af BKF og har udstillet mange steder herhjemme
og i udlandet – også på over 20 censurerede udstillinger. Siden 1978
har jeg været leder af Mantziusgårdens graﬁske værksted, og i 2013
blev jeg kåret som årets kunstner i Rudersdal kommune.
I 2016 ﬁk jeg til opgave at udsmykke plejecentret Frydenholm i 3 etager.
Siden 1984 har jeg haft eget værksted i Lyngby.

Udstiller på muséer, gallerier og kunstforeninger i Danmark, Tyskland,
Sverige, de Baltiske Lande, Frankrig, Holland, Belgien, Schweiz, Skotland,
Slovakiet, Bulgarien, Ægypten, USA og Brasilien. Statens Kunstfonds rejselegat 94, 97. Nationalbankens Jubilæumsfond af 1968 94,97.
Solgt til Statens Kunstfond, skoler, institutioner og virksomheder.
Medlem af BKF, KKS, Fyns graﬁske værksted, Graﬁsk Gruppe Havarthigården, formand for RIIMFAXE. Årets kunstner i Rudersdal 2016
Malone Dietrichs motivverden er mangfoldig spændende fra urgamle
coccolitter, som de ﬁndes i undergrundens kalklag, over gips-afstøbninger og stenformationer, til mikroskopi af animalske væv. For beskueren
blotlægges en detaljerigdom, ofte vist frem i serier, ikke for at skabe ensartethed, men tværtimod som en søgen efter variation og alsidighed der
folder sig ud i kæder af mønstre og repetitioner, som hele tiden forskubber sig og er på vej.

ANNELINE SCHJØDT PEDERSEN
Arbejder m. dybtryksgraﬁk: Koldnål, stregætsning, blødgrund, akvatinte, collograﬁ
INSPIRATION og motivverden : Naturens former, aftegninger og taktilitet. Sanselige spor af vækst og fordærv. Elementer i opbrud. Skævheder og knaster. Menneskelige relationer. Det stille liv. Det
underliggende drama. Det usagte.
UDSTILLINGER bl.a.: Silkeborg Bad; Brandts 13, Odense; Kastrupgårdsamlingen; Kunstnernes Påskeudstilling, Århus, 2015, 2017; Kunstnernes Sommerudstilling, Tistrup, 2015, 2017; Nordkraftudstillingen,
Aalborg, 2016; Kirsten Kjær Museum, Langvad; Filosoﬀen, Odense;
talrige censurerede udstillinger bl.a. VK 17 (2. pris) og VK 18, Hillerød

STEN LYKKE MADSEN
Mine fabelforsteninger Jeg har altid været optaget af det håndværksmæssige i det at arbejde med keramik, leget mine skulpturer frem, og interesseret mig mest for min keramik, mens den endnu var ler. Men efter
jeg i 2003 holdt op på den Kgl. Porcelainsfabrik – efter 41 år – hvor ovnene altid brændte ens og altid ved samme temperatur, er jeg blevet
meget mere interesseret i selve brændingen, især træfyring – det er en
helt ny dimension, som er stødt til mit liv som keramiker.
Jeg ønsker, at ﬁgurerne skal se ud som om de har formet sig selv frem,
tidløse og tavse, forstenet i en forståelse og fremkaldt for sin egen skyld.
En ﬁgur skal man helst kunne nikke genkendende til første gang man ser
den. Og når man har set på den i årevis, skal den stadig kunne overraske.
Så synes jeg, jeg er lykkedes.

SUSANNE HELWEG
Jeg arbejdede længe med maleriet og tegning, lige indtil jeg så min
streg genskabt i en kobberplade, så var jeg solgt til den sorte sværte
og trykprocessen. Efterhånden har det udviklet sig til Mixed media.
Der bliver trykt- på og med – alt muligt. Min stil er humoristisk, fortællende, gerne absurd. Æstetikken spiller en stor rolle men med en
kant. De sidste mange år er det “Artist Books” fænomenet der fascinere mig.
Artist Book hvad er det ? Kort fortalt kan man sige det er en undersøgelse af grænserne for bogen som medie. Mine bøger er unikaer,
har someregel en historie, i hvert fald altid et forløb. Jeg er nørkler og
kan lide håndværket i en bogs tilblivelse, jeg kan lide det tager tid.

ELSE STRANDSBJERG HAAKONSSON
Debuterede med graﬁk på kunstnernes sommerudstilling 1997. Siden med
mere graﬁk og andre genrer (maleri, miks media, fotolag) På ca. 2o censurerede udstillinger i ind og udland.
I graﬁkken arbejder jeg med collograﬁ, emballagetryk, plantetryk, fotopolymergravure, ætsninger, rusttryk mm. Motivverden er humoristiske
indslag blandet med små historier med psykiske relationer, fantasidyr og
mennesker i mange afskygninger og teknikker - ofte blandet på samme
trykpapir. Abstraktioner og blindtegninger, måske efter model direkte
med radernål ned i pap. Jeg har i 20 år stået for det graﬁske værksted i
Kunstværkstederne Helsinge, www.moellesti.dk

