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ESBJERC KUNSTCIRKEL

GENERALFORSAMLINC OG AUKTION
I 7. FEBRUAR 2OO4 KL. I 9.30

FOLGENDE KUNSTVARKER BORTAUKTIONERES:

775.
KASPAR BONNEN (fodt I966)
Maleri, 2001
80x66

Kaspar Bonn6n dimitterede i 1999 fra Kunstakademiet i

Kobenhavn og har allerede i sin studietid tiltrukket sig fortjent
opmarksomhed med nyskabende udstillinger pi f.eks.
Albertslund Ridhus, i Korners Kontor, pi Biennalen Street Sharks,
i Calerie Mikael Andersen, samt gennem adskillige samarbejder
med bl.a. Tal R.

Kaspar Bonn6ns arbejder er udviklet i et felt, der strakker sig
over umiddelbart uforenelige rum - fra det private rum over det
specifikke, fysiske rum og ind i de abstrakte ideers rum. I

verkerne modes det subjektive blik med den objektive position.

Kobspris: 7.540 kr. Solgt for:___ __:_

776.
PETER HOLST HENCKEL (fodt 1966)
Ojne, maleri 2 lerreder, .|995

e 30,5 x 40,5

Peter Holst Henckel var i I 987 medstifter af Baghuset pi Norrebro
i Kobenhavn. Baghuset var i irene 1987-92 et af de centrale
udviklingssteder for en del af de unge kunstnere, der var
inspireret af konceptkunst og neo-pop-art.
Holst Henckel arbejder ofte i serier. Kunstcirklen har tidligere haft
et af hans sommerfuglebilleder, der tilsyneladende inder idyl,



786. BennY Drdscher



men ved narmere eftersyn ser man et motiv i vingerne, der pi en
eller anden mide sender et politisk budskab. Et andet vark horte
til en serie af landkort, hvor vores hed Artland.
Ogsi disse billeder med ojne, findes iflere variationer, der horer
sammen to og to.

Kobspris: 4.000 kr.

777.
JACQUES CALONNE (fsdt 1930)
Litografi, 1 973, 2 rammer
a 43,5 x 58,5

Jacques Calonne havde en perifer tilknytning til Cobra. I

Cobratidsskriftet fra april 1950 fir han bl.a. folgende
prasentation: 'Jacques Calonne er nitten ir gammel. Han er
sceneskuespiller, musiker, maler og digter". Altsi en ung mand
med mange talenter. Han er fodt i Belgien og blev allerede
tilknyttet Cobra i 1949. Christian Dotremont og Pierre Alechinsky
var hans venner. Inspirationen fra Dotremont fremger tydeligt af
de to litografier. Fra 

.|954 
var han som komponist i Darmstadt,

hvor han modte Karl Heinz Stockhausen. I I 956 udstillede han
sammen med AsgerJorn, Constant og Enrico Baj. I begyndelsen
af halvfjerdserne deltog han som musiker i Biennalen i Venedig,
hvor han ogsi udstillede tuschtegninger pi nodepapir og
malerier. Litografierne er udfort pi foranledning af Kaj Tollboll
Lauritsen, der havde et langvarigt samarbejde med Christian
Dotremont og Mogens Balle.

Kobspris: 2340 kr. Solgt for:--

778.
KARL AGE RICET (I934-2OOI )
Relief, u.i.
61x39



-83. Henning Damgird Sorensen 778.Karl Age Riget

779. Tonning Rasmussen



Kort efter at vi havde ksbt dette relief dode Karl Age Riget 67 ir
gammel. Han tilhorte den generation af kunstnere, der forst var
inspireret af de dengang toneangivende kunstretninger i Danmark
nemlig COBRA-kunsten og den konkrete kunst. I begyndelsen var
det COBRA, der kunne genkendes i Rigets vaerker, men
efterhinden fandt han sin egen letgenkendelige stil, der li
tettere pi den konkrete kunst. Riget var en god kunstner, der
desvarre kom til at lide under sin egen succes. Hans grafik
henger i ethvert pengeinstitut med respekt for sig selv. Denne
popularitet gjorde ham lidt ugleset blandt kunsthistorikere, og
han havde selv svart ved at komme videre med sin kunst. Det
refief, vi nu salger, kan ses som et forsog pi at forny sig uden
dog at forlade de gammelkendte former helt.

Kobspris: 5.000 kr. Solgt for:---

779.
TONNING RASMUSSEN (fodt 1936)
Blasten, sandet og stjernerne, gouache, l g98
67x52

Ogsi Tonning Rasmussen havde sit udgangspunkt i COBRA-
stilen, men ogsi han udviklede sin helt egen, letgenkendelige stil.
Han er en af de fineste kolorister, vi har kendt i dansk kunst, og
hans udgangspunkt som hindvarksmaler ses tydeligt i hans
verkers perfektionisme. For at fi farverne til at glode, foretager
han en rakke undermalinger, der fir den endelige farve tit at
smalde.
Nir dette verk har titel til felles med Antoine de Saint-Exup6rys
roman, skyldes det, at det oprindeligt blev bestilt af en pilot, der
alligevel ikke ville have billedet.

Kobspris: 5.350 kr.



780.
MrNr BLUME (fodt 1969)
Robid, maleri, 1999
44x36

Mini Blume er fsdt i Arhus nred dansk/norsk baggrund og
opvakst. Hun bor og arbejder nu i Kobenhavn.
Hun gik pi Kunstakademiet i Ksbenhavn 1992-98 under bl.a. Ole
Sporring, Troels W6rsel, Stig Brogger og Peter Bonde.
| 1995 udstillede hun i Kunstakademiets lokaler pi opfordring fra
Akademiets Kunstforening. Aret efter var hun pi et liordplus-
ophold pi Sveaborg i Helsinki, og hun modtog et Foundation
ldella-legat og et rejselegat til Ferserne fra Dansk/Ferosk
Kulturfond.

Kobspris: 3.000 kr. Solgt for-- l-:
*).926.*'t^-, S.-sts,Til:__

781.
TAL R. (fodt 1967)
Litografi
Ca. 50 x 80

Tal R er fodt i lsrael, men er nu bosat i Danmark. Han anvender
en teknik, der er en blanding af abstraktion og figuration. I hans
kunst blandes dagligdagens materialer og massekulturens udtryk
med "finkulturens" udtryk. Maleri tilhorer som udtryksform en
ganske bestemt tradition, som Tal R er en del af, og som han
respekterer. Men samtidig forrykker han traditionen gennem den
"grimme" malemide, valg af materialer og med forunderligt naive,
genkendelige motiver fra udkanten af, hvad man normalt
forventer, at en kunstner beskaftiger sig med. Det at gi efter
udkanten, hjornerne, periferien af fanomener er et hovedtema i

Tal Rs kunst. F.eks. har han beskaftiget sig med ojeblikket, hvor
en fest gir i oplosning (modsat nir en fest kulminerer).



Kobspris: 2.500 sotet ror----IJ

Til:________

782.
PETER NANSEN SCHERFTC (fodt 1964)
Maleri, 2000
45x45

Peter Nansen scherfig er fsdt i Kuala Lumpur, Malaysia. Han bor i
Kobenhavn og Berlin. Han er uddannet I 993-gZ pi Danmarks
Designskole, I 989-94 pi Kunstakademiet og i 1994_96 ved New
York University.
Her i byen kendes han fra en udstilling pi esbyerg Kunstmuseum i
1998 og fra satellitmuseet pi Vejrs Strand i sommeren 2OOZ.
Peter Nansen scherfig har modtaget arbejdslegat fra statens
Kunstfond 2000, statens Kunstfonds toirige arbejdslegat samt
Dronning Ingrids Romerske legat.

Kobspris: 4.400 kr.

783.
HENNING DAMGARD SORENSEN (fodt I932)
Skulptur, rustfrit stil, 1996
20,5x17,5x12

Henning Damgird Sorensen er en af veteranerne blandt
mmer. Han var i 22 ir sammenslutningens
stark, at mange opfattede ham og hans kreds
der pi skift uddelte legater og

til hinanden.
Han debuterede i begyndelsen af I 95O'erne med

en bevagede
maleri med st
ar ydet sin ho g
de, udsmykni



hele sin lobebane veret meget optaget af kunstens integration i

hverdagen - pi arbejdspladser, stationer, svommehaller og
skoler.

Kobspris: 7.000 kr.

784.
HANS TYRRESTRUP (fodr 1944)
Akvarel, 2001
52x42

For andet ir itrak kan vi salge en akvarelaf Hans Tyrrestrup.
Efter en lang periode, hvor han sidelsbende arbejdede som
underviser og som kunstner, kunne han endelig helt hellige sig
kunsten. Han har haft stor succes bide herhjemme og i udlandet.
I ir runder han de 60 ir, og i den anledning vil der blive vist en
stor udstilling med hans verker pi Ribe Kunstmuseum, der ogsi
udgiver en bog om ham.

Kobspris: 2.000 kr. Solgt for:----

785.
MICHAEL KVIUM (fsdt 1955)
Litografi, 2001
87,5 x 73

Michael Kvium er en af de fi i sin generation, der gennem
maleriet har afdekket livets ekstreme fremtradelsesformer. Han
har gjort det med et figurativt maleri, hvis forvrengede
formsprog og motivers ibenlyse grimhed stir i modsetning til
den maleriske perfektion med forankring i hollandsk og spansk
1600-tals maleri.



'J€

780. Mini Blume

781. Tal R



Cennem disse modsetninger har Kvium formuleret sin
grimhedens astetik, hvis udsagn ofte er blevet opfattet som
provokerende overskridelser af maleriets emnekreds.

Kobspris: 4.000 kr. Solgt for:-- -,--l
Til:------__

786.
BENNY DROSCHER (fodt l96l )
Oliekridt
Ca. 40 x 40

Benny Drcischer bor og arbejder i Kobenhavn, men han fik sin
kunstneriske uddannelse pi Det jyske Kunstakademi iArhus.
12001 udstillede han iGalleri Specta iKobenhavn. Her havde han
fort naturen ind i udstillingsrummet. Grantraer med og uden nile
hang fra loftet med toppen nedad samtidig med, at han havde
pyntet sine skulpturer med glimmer og solvguirlander. I et hjorne
stod en onskebrond som reprasentant for den rent banale
romantik, der lige si godt kunne ses i en planteskole eller en
hotelfoyer. Nogle af disse elementer fra Specta-udstillingen gir
igen i den oliekridttegning, som vi salger i dag.

Kobspris: 3.000 kr.

Til:--

Solgt for:--?, -er

L^ Ce'g

Arets gevinst er en radering af

De sidste fem irs vindere var:
I 999 Sjorup/Villemoes (l 6)
2000 Svanholt (24)
2O0l Broch (.|4)

Finn Severin Bolther.

2002 Stougaard (4)
2003 Norgaard (.|8)
2003 Cram (12)



776. Peter Holst Henckel

775. Kaslar Bonn€n



ESBJERG KUNSTCIRKEL

Ttf. 75 I I 7l 15

l. Anne Marie Dresing 2.
Vibevenget 7

67 l0 Esbicrg V

Tlf.75 t2 44 32
4. Ritta og l{arald Stougaard 5.

Kirkegade 176

6700 Esbjerg

MEDLEMSLISTE 2OO4

Tlf.75 n 77 28
Bente 0rnskov Pederscn og
Sorcn Pederscn
Skyttcvirngct | |
67 l0 lisbjerg V

Ttf.75 46 l3 t2
Kirsten H. og Helmer M. Jensen
Svalevanget I

6710 lisbjerg V

Tlf. 75 15 12 65
3. Ilgon MollcrJcpsen

Iluth l)ederscrr
Sylvcstervc.l 64
6710 tlsb.ierg V

Ttf.75 n 6476
6. Hans Richardsen

Hjerling Strandvej 67

6710 lisb.ierg V

'r'lf. 75 | | 63 40
9. Wibeke og l]enny

Jorgensen
Ilakkcvangct 6

6710 lisbjerg V

'l'lf.75 n 64 l2
12. lnger og Ole Cram

Lodsvenget I

6710 Esbjerg V

Tlf.75ll5844
15. Marianne og Poul

la Cour
Lodsvenget 25
6710 Esb.ierg V

Tlf. 75 I | 65 07
| 8. Bente Norgaard

Lauridsen
Skippervanget 52
67 l0 lisb.icrg V

Tlr. 75 12 75 8l
2l. Aase og Dan Madsen

Fyrrevangen 12

6715 Esbjerg N

Tlf. 75 13 09 66
24. lnge og Hans Jorgen

Svanholt
Ostervinge 4
6700 Ilsbjerg

11f. 75 t2 50 t2
7. 'l'ove og Peter Schmitz

Nygirdsvej 93
6700 Eshjerg

Tlf.75 t3 20 14

I 0. l-ise og Asger Juul
Stellas A'116 8

6715 Esbjerg N

Ttf.75 ll 5220
13. Helga og Frank Madsen

Rlttervenget 8
6710 Esbjerg V

Tlf. 75 13 0l 02
16. Ulla Sjorup og

Anders Villemoes
Skjoldsgade 56
6700 Esbjerg

Tlf.75 n 76 02

19. Jeanne og Krrcn
Christensen
Spurvevrnget l4
6710 Esbjerg V

TlL75Ir6238
22. Birgit og Ole Troelsen

Skippervrnget 64
6710 Esbjerg V

't'It 75 t2 03 5l
8. l-one og liredcrik

Cislinge
@stervinge 28
6700 Esbjerg

Tlf. 75 13 06 54
I l. Anni og Ove Smidt

Kristensen
Vestervangen 73

6715 Esbjerg N

"nr.75 tt 64 73

14. Elisabeth og Jorgen Broch
Havbakken 90
6710 Esbjerg V

Tlf. 75 16 90 06
I 7. Karen og Tage Poulsen

Olufvad Kro
Olufvad l-lovedvej 85
6715 EsbjergN

Tlf.75 l2 t7 49
20. l{anne og Flans Erik

Laustsen

Granvangen 7

6715 EsbjergN

Ttf.75 129237
23. Annie og'fruels Varming

Lerhojs Alle l0
6715 Esbjerg N
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