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FOLG EN DE KUNSTV.€RKER BORTAUKTIONERES:

1)1
PETER HOLST HENCKEL (fodt 1966)
Artland. maleri. 1996
5{x7.1
Peter Flolst l'lenckel var i 1987 medstifter af udstillingsstedet Bagfirrser
Norrebro i Kobenhavn. Baghuset var i 6rene 1987-92 et af de centrale
udviklingssteder for en del afde konceptuelt funderede og neo-pop-art

pA

inspirerede danske kunstnere.
Holst I Ienckel arbejder ofte i serier. FIer har vi et eksempel pi et af hans /crrcle.
Vores rnaleri er Artlctncl, og stednavnene ref-ererer til nogle af verdenskunstens
beronrthedc'r. De amerikanske kunstnere Dennis Oppenheim, Rou Lichtenstein
og Kentrcth Nolctnd og den svenske Oyind Fahlstrom. Byen Pipe er en venlig
Irilsen til Magrittes kendte maleri Ceci n'est pas une pipe. lvloule betyder pit
fi'ansk osters eller f'c, si hvem bor mon pi den s? I hvert fald ikke genierne. De
har fEet deres egen vej fta Oppenheim til Pipe.

Kobspris: 5.000 kr.

Solgt

for:_

Tir:

728.

TONNTNG RASMUSSEN (fodt 1936)
2 tegninger, oliekridt, 1997
ir 4l,5x36,5
Tonning Rasmussen er mangeirigt medlem af Cronningen. Han er uddannet
hindvarksmaler og viser i sine senere malerier, at han kan h6ndvarket til
bunds. Han begyndte i en fabulerende COBRA-inspireret stil, men strammede
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efierhinden sine figurer op til en usedvanlig perfektion. De svever som regel

pi Icrredet eller tegnepapiret uden at have direkte kontakt med hinanden.
Han har bevaret sit fabulerende sind til i dag, hvor han stadig er let genkendelig
pi grund af sin personlige stil. Hans stsrste offentrige udsmykning k-an ses i
Brondby kommune, hvor han i 1994 har dekoreret gavlene pi fire l 5-etagers
hojhuse. En anden stor udsmykning kan ses ved panum Instituttets
hovedindgang. Det er et 3 x 40 meter stort murmaleri.
rundt

Kobspris: 5.300 kr.

Solgt for:

Tir:

729.
.f

ORGEN FLEIVIMtNG GUSTAWA (fodt

l95l)

Uden titel, maleri, l99l-92
53xJ8
Jor,r:en Flc'rnming Gustarva har en spontan farveglede og en personlig
tornerrrmelse firr f-arvernes styrkeforhold. Naturen er udgangspunkt for hans
ekspressive fbrveabstraktioner, der ses i hans sterke og temperamentstulde

bylandskaber. De voldsomrne og dramatiske farvekompositioner blev i starten

af l990erne erstattet af en mere rolig stil i afdempede farver med referencer til
iscr ord og steder, hvormed Gustawa opnir et mere fbrte llende og subjektivt
rudtryk.

Kobspris: 4.000 kr.

Tit:

730.

BERIT JENSEN (fodt 1956)
Uden titel, akvaret, blandteknik, l99l
72x57
lJcrit Jensen var en af de centrale skikkelser i formuleringen af Det vilcle maleri.
Hun var deltager i den sagnomspundne udstilling Kniven pd hovecret i 19g2.

737 Peter Bonnen

733 Bentemarie Kieldbak

verk der har gennemgiet flere faser i arbejdet med maleri, objekt,
installation, foto og video, er kendetegnet ved at kunstneren i serier afvrrker
gennemsoger en bestemt problematik.
I-lendes

Kobspris: 3.000 kr.

Solgt for:

Tit:

731.

Erik Torp Ockenholr (fodtt96l)
Uden titel, akryl pri kerred, 1997
87,5x67.5

Erik rorp ockenholt blev uddannet p6 Det kgl. danske Kunstakademi i
arene
1982-88. Han deltog i f'lere udstillinger i studietiden, bl.a. udstillinssstedet
Kongo, Galleri lv'larius og Hjorring Kunstmuseum. Han har sorgt til bl.a.
Statens Kunstfoncl, liv. Carlsbergfondet og Vejle Kunstmuseum.
I mange afsine varker har han kredset om natur versus kultur.
Kobspris: 6.190 kr.

Tir:

732.

THORBJORN LAUSTEN (fodr 1945)
Uden titel, gouache, 1988
92,5x69,5

Thorbjorn Lausten malede sine fsrste konkrete billeder i 196g. Senere begyndte
han at interessere sig for bevegelse i kunsten. Fra halvferdseme har
det
elektriske lys vreret en vigtig del af mange af hans verker. Det ses bl.a.
i hans
nye verk, der er opstillet foran Vesdysk Musikkonservatorium. Han
arbejder
med mange former for lyskirder og undersoger forbindelsen meilem
rys, tid og
rum. Hans verker kan opfattes som en visualisering af immaterielle krefter ved
hje lp af den nye teknologi. Hans lysvarker kan umiddelbart forekomme
enkle,

men de bygger pA komplicerede beregninger.

Esbjerg Kunstmuseum har netop indlemmet flere af Thorbjsrn Laustens vcrker

isamlinsen.

Kobspris:3.500 kr.

Solgt for:

Tir:

733.

Bf,NTEMARIE KJELDB,zf,K (fodt 1952)
Uden titel, akryl pi larred, 1997
54x44
Bentemarie Kjeldbek adskiller sig afgorende fra De unge vilde med sine
spontant skildrede virkelighedsstudier. Hendes motivverden er prrget af lange
studieophold i Spanien med et mylder af tyrefagterscener, flamencodansere og
torvescener alt i en dynamisk streg. Igennem l990erne har Kjeldbek i stadigt
hojere grad koncentreret sig om maleriet i stort format. Den spanske p6virkning
slir igennem i farveskalaen i den tilbagevendende, dramatiske brug af kraftige
lyskontraster og i en motivverden, der er parafraser over klassiske kunstverker
af bl.a. Velasques.

Kobspris: 2.500 kr.

Solgt for:

Til:

734.

HANS BERG (fodt 1938)
Maleri, olie pi glas, 1995
42,5x45
Hans Berg er uddannet i etnografi fra Ksbenhavns Universitet, men er som
maler autodidakt.
Hans kubistiske og abstrakte billeder fremstAr som bemalede collager ofte med
indhold fra antikken og renessancen. Samme teknik benyttes i de vellignende
og symbolladede portretter.

Dette maleri er udfsrt pi bagsiden af en glasplade, en krevende teknik, hvor en
flade, der en gang er bemalet ikke kan gsres om.

Kobspris: 2.500 kr.

Solgt for:

Tit:

735.

svEND WilG HANSEN (1e22-1997)
Uden titel, litografi, uden ir
69x87
Svend wiig Hansen var en af vore mest vidtfavnende kunstnere. Han markerede
sig sterkt bide indenfor maleri, skulptur, tegning og grafik. Han udfsrte flest
linoleumstryk og raderinger, men ogsi litografien har han beskeftiget sig med. t
dette verk har han benyttet den klassiske rsdkridt som farve i stedet for den
sedvanligvis tbretrukne sorte farve.
Wiig Hansen var igennem hele sin kunstneriske lsbebane en ener i dansk kunst.
Hvor de fleste andre bekendte sig til den abstrakte ekspressionisme eller den
konkrete kunst, holdt han sig i nesten alle verker til skildringen af
menneskeskikkelsen.

Kobspris: 3.500 kr.

Solgt for:

Tit:

736.

ANDERS MOSEHOLM (fodt 1959)
Crowd, olie pi laerred, ca. 1977
85x85
Anders Moseholm kom ret sent i gang med sin kunstneriske uddannelse. Han
gik pi Kunstakademiet i irene 1989-96. I 1994 besogte han Schoolof Visual
Art i New York. I Arene 1990-93 fik han antaget verker pi Kunstnemes
EfterArsudstilling og har siden deltaget i en lang rekke udstillinger. Han har

haft separatudstillinger i bl.a. Kunstnemes Hus, Arhus.
Han har solgt tir br.a.
Statens Kunstfond og Kobenhavns Kulturfond.
I sine varker beskaftiger han sig ofte med at skildre storbyerne,
nogle gange
krydret med ingredienser, der ikke hsrer til i byen, som f.eks.
eksotiske
afrikanske dyr fra savannen. I dette maleri skirirer han en gruppe
mennesker,
der ser ned i en arkeologisk udgravning.

Kobspris: 7.500 kr.

Solgt for:

Tir:

737.

PETER BONNEN (fodr t945)
Twins, Skulptur i 2 dele. jernt, 1997

l0xl8x4
Peter Bonndn nerrner sig nu de 55 6r og er tet pa at
have 406rs jubirn. um sonl
udstillende kunstner. Alrerede som l6arig debuterede han p6
Kunstnernes

Efterirsudstillingog lgirgammel varhanden indirekte6isagtir
rindarisrnens

opstien. Statens Kunstfond ksbte hans skurptur i 6 dete.
Dett! og andre af
Kunstfondens indksb vakte dyb forargerse og blev indledningen
tir en heftig
debat om staten som kunstmecen.

Peter Bonndn har siden til stadighed arbejdet med skurpturer
i frere dere, hvor
"samtalen" mellem de enkelte dele er nok s6 vigtig
som den enkelte del i sig

selv.

Kobspris:4.000 kr.

Solgt for:

Tir:

738.

KENN ANDRE STILLING (fsdt 1945)
Maleri, olie pi lerred, 1995
50x42
Kenn Andrd Stilling, 20 ir yngre bror tir Herman Stiiling, brev t'srst
udannet
som msbelsnedker, men gik siden pi Kunstakademiet i irene
r970-74. Han har
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i sine treskulpturer og malerier skabt et univers helt uden for de kendte
stilistiske konventioner. Hans varker befolkes af vrsener, halvt mennesker,
halvt dyr. I malerierne er de kraftige farver sterkt ekspressive, og Stilling
kan
betegnes som en fabulerende ekspressionist.

Ud over sit arbejde som billedkunstner har Stiiling veret den ideologiske
bagmand for flere ksbenhavnske cafeer, ligesom han har vrret grunllegger
af'
utraditionelle tidsskrifter afhoj kunstnerisk kvalitet og forfatter til boger og
digtsamlinger.

Kobspris: 2.500 kr.

Solgt for:

Tit:

Arets gevinst er en keramisk tekande med to tilhsrende teskilc udfsrt af
keramikeren Karin Hoj Christensen, Bornholm.

De sidste fem 6rs vindere

var:

1995 Ulrich (21)
| 996

Thomsen

(

l5)

1997 Smidt Kristensen

(l t)

1998 Poulsen (17)
I

999 Sjorup/Vitlemoes

(t

6)

ovennevnte medlemmer kan altsa ikke deltage i lodtrekningen, der itblge
vedtagteme foregir blandt de fremmsdte medlemmer, der har betalt kontins,ent
for det forlsbne ir.
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l.

Anne Marie Dresing

Vibcvcnget

6710

4.

7

Esbjcrg V

Ritta og Harald Stougaard

2OOO

Bente Omskov Pedersen og
Soren Pedcrscn
Sk)'ttcvcnget I I

Ruth [)cdcrscn
Sl lvcstcrvc'j 6-l

6710 llsbjerg V

6710 t:sbjcrg V

Kirkegadc I 76

Anne Marie og Frodc l{agensen
Cormsgade 72

6700 Esbjerg

6700

l:gon lvlollcr Jcpscn

o. [-isc og I lans
Richardscn

llicrting Strandrcj 67

Esbjerg

6710 [sbjcrg V

7.

Tove og Petcr Schnritz

8.

Nygirdsvcj 93

6700

Esbjc'rg

6700

t0 [.ise og Asger Juul
Srcllas Alld 8

6715

Rlrtcrvcnget

Kristenscn
Vcstervangcn 73
6715 Esbjerg N

l.l.

8

Elisabeth og Jorgcn Broch
lavbakken 90
6710 l:sbjerg V

I

Eshjerg V

.l

orgenscn

llakkcr cngct (r
6710 l:shjcrg V

Esbjerg

l. Anni og Ove Snridt

Esbjerg N

13. Hclga og Frank Vladscn

6710

I

\\'ibckc og llcnnl

Lone og Fredcrik
Gislinge
Ostervinge 28

ll

Ingcr trg ( )lc (irurn
I.odsr e ngct I
(r7lt) t:sbjcrg V

l-5. lvlariannc og l)oul
la ('our

[-odsvcngct 15

(r710 [:sbicrg V

16. Ulla Sjorup

Anders Villcmoes
Skjoldsgade 56
6700 Esbjcrg

l9 llanne og Hans Erik
Laustscn

Granvangen 7
671
Esbjerg N

5

Birgit og Ole Troelsen

|

7. Karen og Tage Poulscn
llaraldsgade 5 I

6700

Esbj"-rg

l.auridscn
Skippcrvn:ngct

(r710

20. Liselotte lvlouridscn
Poul Svanholm
Birkedalsalle 5c
6700 Esbjerg

23. Annie og Truels Varming

Skippervenget 64

Lerhojs

6710

6715

Esbjerg V

18. Ilcntc Norgaard

Alle l0

Esbjerg N

5l

l:sb.ierg V

og [)an Nladscn
[;l rrcvangcn I 2

2 I . Aasc

6715 l:sbjergN

2.{. Inge og I Ians Jorgen
Svunholt
Ostervingc .l
(r700 l:sbjcrg

735. Svend Wiig Hansen

ESBJERG KLNSTCIRKEL

