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Esbjerg Kunstcirkel
Generalforsamling og auktion
25. maj 2021 kl. 18.30

Som tidligere annonceret afholdes der generalforsamling tirsdag den 25.
maj 2021 kl. 18.30 i Kunsten—restauranten i Musikhuset.
DAGSORDEN
Valg af dirigent
Formandens beretning
Aflæggelse af regnskab
Valg af ny bestyrelse, suppleant (alle er på valg)
Valg af revisor og revisorsuppleant
Kontingent for 2021—22
Forslag fra medlemmer (indsendes senest 8 dage før generalforsamlingen)
Evt.

Tidligere medlemmer og gæster er velkomne.
Med venlig hilsen
p.b.v.

Kræn Christensen
formand
2

979

Lars Nørgård ( født 1956 )

”Sandmand”. Akryl og olie på lærred. 90 cm x 70 cm. 2017
Lars Nørgård er uddannet på Skolen for Brugskunst fra 1975 – 1978
samt fra Academy of Art College, San Francisco, USA fra 1980 – 1981.
Lars Nørgårds kunst har gennem årene skiftevis været figurativ og
abstrakt. Netop nu er værkerne abstrakte, men der kan i de seneste
værker spores en vis lyst til det figurative. Med stor sikkerhed sættes
de farvestærke former på lærredet, således at der opstår dynamiske
og velkomponerede værker.
Lars Nørgård har haft
soloudstillinger på ARoS,
Horsens Kunstmuseum,
Kunsten i Aalborg og på
Trapholt foruden på
adskillige gallerier.
I 2020 - 2021 viser
Horsens Kunstmuseum
en udstilling med museets meget store samling
af Lars Nørgårds værker.
Listen over gruppeudstillinger i ind- og udland er
meget lang.
Lars Nørgård er repræsenteret i adskillige danske kunstmuseers samlinger.
Lars Nørgård har udført udsmykningsopgaver til bl.a. Operaen, Århus
Amtssygehus, DTU, Retten i København, Zahles Gymnasieskole og
senest til Århus Universitetshospital i Skejby.
Købt for: Kr. 10.000,Solgt for: Kr.
Til:
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Camilla Thorup ( født 1976 )

”Tvilling” Stentøjsskulptur. 39cm x 19,5cm x 12,5cm. 2016
Camilla Thorup er uddannet på Det Fynske Kunstakademi fra 2000 – 2002.
Fra 2002 – 2008 gik hun På Det Kongelige Danske Kunstakademi i København.
Kunstskribenten Julie Horne Møller skrev i anledning af Camilla Thorups soloudstilling ”Døren åbner indad” på Horsens Kunstmuseum, 2017 bl.a. følgende:
”Skulpturerne er uden særlig karakteristik i forhold til tid, køn, alder
eller race. De er ikke bundet til en
bestemt sindstilstand, men er åbne
over for dem, som kigger på dem.”
Endvidere skriver Julie Horne Møller bl.a., at skulpturerne har en vis
volumen og intensitet, hvilket giver
dem en stærk tilstedeværelse.

Camilla Thorup udstillede som
nævnt på Horsens Kunstmuseum i
2017, hvor nærværende skulptur
blev købt. I 2018 udstillede hun i
Vindeby på Lolland i den nu afdøde
kunstner Richard
Winthers hus. Samme år udstillede
hun også på Kastrupgårdsamlingen.
Camilla Thorup er blandt Galleri
Spectas faste kunstnere. I Jylland
har hun udstillet hos Charlotte Fogh
Gallery i Århus.

Købt for: Kr. 7.000,-

Solgt for: Kr.

Til:
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981

Daniel Richter ( født 1962 )

”Mauerspringer”. Litografi 28/30. 47 cm x 42 cm. 2017
”Der er kun én kunstner i Tyskland i dag, der er større end Daniel Richter, og
det er den anden Richter, nemlig Gerhard Richter.” (citat)
Daniel Richter er uddannet på Hochschule für bildende Kunste i Hamborg fra
1991 – 1995. Han fungerede som professor fra 2004 – 2006 ved Universität
der Künste i Berlin og har siden 2006 undervist på Akademie der bildenden
Künste i Wien.
Daniel Richter malede oprindeligt abstrakte malerier, der var intenst farverige. Siden 2002 har han malet store scener fyldt med figurer, der ofte var inspireret af billeder fra aviser eller historiebøger.
Daniel Richter har udstillet på
kunstmuseer og i gallerier over
hele verden. Her kan nævnes:
Museum of Modern Art Dublin,
Kunsthalle Hamburg,
Gemeente Museum Den Haag,
Denver Art Museum USA og
Rupertinum Salzburg.
Desforuden i en lang række af
de mest betydningsfulde gallerier i verden. I Danmark er han
repræsenteret af Galleri Bo
Bjerggaard.
Daniel Richter er bl.a. blevet
købt af Museum of Modern
Art, New York og af Centre
Pompidou, Paris.
Han har lavet scenografi til Salzburg-festivalen og har modtaget Preis der
Nationalgalerie, Berlin.
Købt for: Kr. 4.800,Solgt for: Kr.

Til :
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982

Asmund Havsteen-Mikkelsen ( født 1977 )

”Blue Box”. Olie på lærred. 40 cm x 30 cm. 2018
Asmund Havsteen-Mikkelsen er fra 2003 – 2009 uddannet på Det Kongelige
Danske Kunstakademi i København. Fra 2007 – 2008 besøgte han Hochschule
für Bildende Kunst i Hamburg.
Asmund Havsteen-Mikkelsens værker er som arkitektoniske landskaber inspireret af modernismens konkrete kunst. Værkerne er inspireret af bestemte
bygningsværker eller byrum, men som man alligevel ikke helt kan genkende.
Paletten er nedtonet, og farverne er skiftevis lagt enkelt og pastost på lærrederne. Billederne er sansede og fornemmede, og ofte fremkalder kunstneren
en fremmedgørende stemning.
Asmund Havsteen-Mikkelsen har haft
soloudstillinger i Galleri Kant,
København, i Galerie MøllerWitt, Århus,
i Fold Gallery, London,
på Rønnebæksholm, Næstved og i
Viborg Kunsthal.
Han har deltaget i mange gruppeudstillinger. Her skal nævnes udstillinger på
Randers Kunstmuseum, Esbjerg Kunstmuseum, Fuglsang Kunstmuseum og på
Kastrupgård.
Asmund Havsteen-Mikkelsen er bl.a.
købt af Statens Kunstfond, Det Svenske
Kunstråd, Ny Carlsbergfondet,
Novo Nordisk og Horsens Gymnasium.
Han har udført udsmykningsopgaver til Retten i Roskilde, Vestre Landsret,
Middelfart Gymnasium og Nyborg Gymnasium. Berettiget anerkendelse fik
han for værket ”Flooded Modernity”, 2018 i Vejle Fjord.
I 2019 blev der udgivet en bog med mange værker af Asmund HavsteenMikkelsen. Bl.a. er gengivet et større billede med samme motiv som
nærværende.
Købt for: Kr. 8.000,Solgt for: Kr.
Til :
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983

Julie Nord ( født 1970 )

Uden titel. Akvarel. 34 cm x 25,5 cm. 2017
Julie Nord er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København
fra1994 – 2001.
Julie Nord udfører sirlige surrealistiske tegninger med blyant, filtpen, tusch og
akvarel. Hun blander i sine tegninger eventyr, det pyntelige, børnebogsillustrationer, populærkultur og andre velkendte genrer til noget nyt og foruroligende. Værkerne indeholder inspiration fra gyserfilm, psykedelisk kunst og
Alice in Wonderland. Julie Nord sætter spørgsmålstegn ved vore vante virkelighedsbilleder, snarere end at hun kommer med svar.

Julie Nord har udstillet i USA,
England, Sverige (Det Nordiske
Akvarelmuseum nær
Gøteborg), Norge og Tyskland.
Hun har i Danmark haft
særudstillinger på bl.a. ARoS,
Statens Museum for Kunst,
Kunstforeningen Gl. Strand,
Fanø Kunstmuseum og i 2019
på Kunsten i Aalborg.
Tom Kristoffersen er hendes
faste gallerist i Danmark.
Julie Nord er repræsenteret på
bl.a. Statens Museum for
Kunst, ARoS og Kunsten i Aalborg.
Hun blev i 2019 tildelt Ny Carlsbergfondets Kunstnerlegat.

Købt for: Kr. 10.000,Solgt for: Kr.
Til:
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984

Malene Landgreen ( født 1962 )

”Just looking and seeing”. Acryl på lærred. 60 cm x 50 cm. 2018
Malene Landgreen er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi
fra1984 – 1991. Fra 1987 – 1988 havde hun et ophold på Academy of Fine Arts
i Budapest, Ungarn. 1992 – 1994 var hun igen tilbage på Akademiet i København. Her blev hun Master of Fine Arts.
Malene Landgreen arbejder med afsæt i det konkrete maleri og har ved flere
lejligheder arbejdet med hele rummet og skabt værker på stedet til udstillinger. Hun arbejder med maleriets grundlæggende komponenter farve, form og
linje. Med sine enkle virkemidler skaber hun udtryksfulde malerier og udsmykninger.
Inden for de seneste år har
hun blandt andre haft udstillinger eller deltaget i
udstillinger i
Kunstforeningen Gl.
Strand, København, på
Kastrupgårdsamlingen,
Trapholt,
Esbjerg Kunstmuseum,
ARoS og Staatlische Kunsthalle, Baden Baden.
Malene Landgreen har
udført utallige udsmykningsopgaver. Her skal
nævnes
Slagelse Psykiatrisygehus,
Egedal Rådhus,
Århus Universitet,
Fondenes Hus, København
og Københavns Hovedbibliotek.
Malene Landgreen lever og arbejder i København og Berlin.
Købt for: Kr. 9.000,Solgt for: Kr.
Til
8
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Mads Gamdrup ( født 1967 )

Uden titel. Glas. 56,5 cm x 63,5 cm. 2018
Mads Gamdrup er uddannet på Kunstakademiet i København fra 1988 – 1995.
Han arbejder i dag som professor ved Akademiet i Trondhjem.
Kunstskribenten Lisbeth Bonde skriver i en omtale: ”Mads Gamdrup har koncentreret hele sit kunstneriske virke om fotografiet. Han går i høj grad undersøgende og eksperimenterende til værks. Gamdrup ”maler” med sine farvefotos. De fleste af hans farvefotos er menneskeforladte, men de skaber alligevel
en poetisk nærværsstemning.” De seneste år har Mads Gamdrup skabt nogle
utrolig smukke og poetiske arbejder i glas. På kunstmessen ”Enter Art Fair” i
København 2020 var disse værker nogle af de smukkeste, der var at se på messen.
Mads Gamdrup har haft mange soloudstillinger. Her skal nævnes udstillinger
på Stavanger Kunstmuseum, i Galleri Nils Stærk, København, Christian Larsen
Gallery, Stockholm, Corcoran Gallery, Washington og i Kunstforeningen Gl.
Strand, København. Derudover har han deltaget i utallige gruppeudstillinger.

Mads Gamdrup er bl.a.
repræsenteret følgende
steder: Statens Museum for Kunst, Arken,
Ishøj, Kiasma Museum,
Helsinki, Corcoran Gallery, New York,
Moderna Museet,
Stockholm, Kunsten,
Aalborg og Heart, Herning.
Mads Gamdrup fik i
2000 Hasselbladprisen.
Købt for: Kr. 5.000,

Solgt for: Kr.
Til:
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John Kørner ( født 1967 )

”Together With The Concrete”. Litografi 9/40. 50,5 cm x 62,5 cm. 2017
John Kørner er uddannet på Kunstakademiet i København fra 1992 – 1998.
Han henviser ofte til sine værker som ”problemer”. Dette skal forstås på flere
niveauer. Dels som selve kunstens funktion, at stille spørgsmål og så at sige
levere problemer, og dels den problemstilling en kunstner må stille sig selv, når
han skaber et værk: farven, formen, kompositionen, motivet som problemer.
John Kørner blev kendt i en bred offentlighed, da han i 2008 proklamerede, at
han ville male et bilede for hver falden soldat i Afghanistan. Nogle af disse
billeder blev også omsat til raderinger.
John Kørner har udstillet og er repræsenteret på adskillige museer i Danmark.
Her skal blot nævnes Statens Museum for Kunst, Aros, Heart, Kunsten i Aalborg og Brandts. Saatchi Gallery i London har erhvervet et af hans værker.

Han har haft udstillinger på betydelige gallerier i udlandet. Her i
Danmark udstiller han i
Galleri Bo Bjerggaard.
John Kørner var én af
de kunstnere, der blev
udvalgt til at udsmykke
kronprinseparrets kommende bolig.

John Kørner fik i 2012 Eckersberg Medaillen, der gives for en indsats af høj
kunstnerisk kvalitet.
Købt for: Kr. 5.200,-

Solgt for: Kr.

Til:
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Kirsten Winther Johannsen ( født 1948 )

Kuglevase. Keramik. 23 cm x 32 cm. 2018
Kirsten Winther er som kunstner autodidakt. Hun har arbejdet med keramik
siden 1968 og har fra 1970 haft eget værksted. Værksted og butik ligger nu i
Henne Stationsby.
Kirsten Winther fremstiller unikaværker i stentøjsler. Hun fortæller på sin
hjemmeside, at hun er inspireret af etnografika. Værkerne er hånddrejede og
bliver brændt 2 gange. Første gang bliver de rå tørrede værker brændt ved
950 grader. Derefter bliver værkerne glaseret og dekoreret med pensel. Herefter bliver de brændt igen. Denne gang ved 1280 grader. Værkerne er karakteristiske ved deres stramme dekorationer. Farveholdningen er for det meste
grå, blå og sort, men andre farver kan snige sig ind.
Kirsten Winther har i sit lange kunstnerliv
udstillet utallige steder. Her skal nævnes udstillingerne på Sønderjyllands Kunstmuseum,
Esbjerg Kunstmuseum, Ribe Kunstmuseum,
Fanø Kunstmuseum og i Janusbygningen i
Tistrup. Udstillingslisten omfatter mange
kunstforeninger over hele landet.
Kirsten Winther har bl.a. solgt til Ribe Amts
Kunstfond, Esbjerg Kommune, Esbjerg Kunstmuseum og Blåbjerg Kommunes Kunstfond.
Hendes værker sælges i museumsbutikken
på Danmarks Designmuseum, ligesom de
sælges i Esbjerg Kunstmuseums butik.
I 1985 lavede Kirsten Winther en dåbskande og et dåbsfad til vandrekirken i
Hjerting og i 1987 en udsmykning til kirkesalen i den danske kirke i Skovby
nær Slesvig. Endvidere har hun lavet designet til borgmesterkæden i Blåbjerg
Kommune.
Kirsten Winther har modtaget Leo Kjærgaard Prisen i 2009 og i 2011
Anna E Munchs legat.
Købt for: Kr. 4.500,Solgt for: Kr.
Til:
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Christina Malbek ( født 1971 )

”View”. Airbrush på lærred. 50 cm x 65 cm. 2017
Christina Malbek er uddannet på Det Kongelige Danske Kunstakademi i København fra 1997 – 2003.
Christina Malbek startede med at være en del af trioen ”BankMalbekRau”,
men fandt samarbejdet snærende og arbejder derfor nu som selvstændig
kunstner. På baggrund af egne fotografier skaber hun sine værker i airbrush
ikke som fotografiske gengivelser, men set gennem et temperament. Hun er
en moderne landskabsmaler, der med sin teknik giver dette traditionelle emne
en intensitet og relevans, som man sjældent ser i dag.
Christina Malbek har haft soloudstillinger på Horsens Kunstmuseum, i Galleri
Kant, København samt hos Charlotte Fogh, Århus. Rækken af gruppeudstillinger er lang. I 2018 deltog hun med meget fine billeder i en udstilling på museet
for Johannes Larsen i Kerteminde.
I
2007 deltog hun på Volta i Basel. For at kunne deltage har man som kunstner
været igennem en meget streng udvælgelsesproces.
Christina Malbek er
bl.a. repræsenteret på
Arken, Ishøj, Kunsten i
Aalborg samt på
Esbjerg
Kunstmuseum.
Hun har inden for de
seneste år udført
udsmykninger til
restauranten
”Kunsten”
i Musikhuset og
Sønderjysk Forsikring,
Esbjerg.
Købt for: Kr. 7.500,-

Solgt for: Kr.

Til:
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Bodil Nielsen ( født 1957 )

Uden titel. Akryl på papir. 47 cm x 36,5 cm. 2018
Bodil Nielsen er uddannet på Grafisk Skole i Århus fra 1979 – 1983.
Fra 1986 – 1993 gik hun på Det Kongelige Danske Kunstakademi. I 1991
tilbragte hun et år på Jan van Eyck Akademie, Maastricht i Holland.
Kristian Handberg skriver i Kunsten Nu i anledning af en udstilling i Galerie
MøllerWitt: ”Nielsens billeder, der både er lavet på lærreder og papir, er opbygget af enkle former i hver sin farve, der danner en helhed, som både er
ornament og rent maleri. Elementerne kan tage sig ud som blade og andre
organiske former-----. De ligger mellem ren form og klart symbol, så det ikke er
givet, om man skal aflæse eller sanse. Deres enkle klarhed sætter dem i spænd
mellem det organiske og noget maskinelt.
Bodil Nielsen har en lang udstillingsrække bag sig. De senere år har hun haft
en del udstillinger i Galleri DGV, Svendborg og i Galerie MøllerWitt, Århus nu
København. Der har også været galleriudstillinger i Tyskland og Sverige. I 2014
deltog hun i udstillingen ”Minimal Baroque” på Rønnebæksholm, Næstved.
Bodil Nielsen er en meget brugt udsmykningskunstner. Her skal nævnes
udsmykningerne på Syddansk Universitet, Esbjerg, Århus Skadestue, Ungdomspsykiatrisk Ambulatorium,
Augustenborg og Viby Skole.
Bodil Nielsen har solgt til Statens
Kunstfond, Ny Carlsbergfonden,
Statens Museum for Kunst,
Kobberstiksamlingen og Københavns og Århus kommuner.
Bodil Nielsen fik i 2013 Eckersberg
Medaillen, der tildeles for en indsats af høj kunstnerisk kvalitet.

Købt for: Kr. 4.000,-

Solgt for: Kr.

Til:
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Jesper Palm ( født 1957 )

”Streetview”. Olie på lærred. 60 cm x 80 cm. 2017
Jesper Palm er uddannet på Kunstakademiets Skole for Arkitektur fra 1978 –
1982. Fra 1982 – 1986 gik han på Billedskolen i København.
Jesper Palm arbejder i et figurativt formsprog. Han viser ofte sine personer i
tvetydige situationer, hvor man inviteres til at digte med på, hvad der er sket
før den viste situation, og hvad der senere vil ske. Ofte vises personerne i situationer, der er truende for dem.
Jesper Palm har haft separatudstillinger i adskillige gallerier, heriblandt Galleri
Kant i 2011. I 2013 havde han en separatudstilling på Jens Nielsen og Olivia
Holm - Møller Museet i Holstebro.
Jesper Palm har bl.a. solgt til: Finanstilsynet, Aalborg Seminarium, Udenrigsministeriet og Copenhagen Business School. Endvidere har han lavet en udsmykning i samarbejde med Pipaluk Lake til Geels Kirkesal, Virum.
I 2013 blev Jesper Palm tildelt Statens Kunstfonds rejselegat.

Købt for: Kr. 10.000,Solgt for: Kr.
Til:
14
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Årets gevinst er et keramisk ansigt af Camilla Thorup.

Sidste 5 års vindere:
2016

Svanholt ( 24 )

2017

Hagh ( 20 )

2018

Kirsten og Helmer Jensen ( 5 )

2019

Rita Loyning og Jesper Vesterby Knudsen ( 9 )

2020

Hanne Lodberg ( 18 )

Camilla Thorup: Årets gevinst 2021
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