
DØRE
i Gentofte 2011

ÅBNE2. Marianne Nerving. Billedkunstner. 
Mariannes billeder i olie på lærred er resultatet af et samarbejde mellem 
hjerte og hjerne med kraftig inspiration fra fantasien og farverne. Desuden 
maler hun portrætter i olie og pastel.
 

5. Eugene Melamed. Maler.
Eugéne arbejder meget med transformationer og metamorphose. Han 
bruger ofte mytologiske og historiske emner, men anvender dem i en 
nutidig livsforståelse.

3. Sara Legind - Hansen. Maler og multikunstner. 
Sara arbejder med malerier samt udsmykninger i fiberbeton, mosaik og 
akryl. Saras ultrablanke akrylmalerier tiltrækker opmærksomhed ved 
at have karakter af emaljelignende relieffer med masser af struktur og 
dybde. Glade dyr indtager lærrederne og sikrer smil på læben.

6a. Hanne Galschiøt. Billedkunstner.
Hanne arbejder med malerier og ”Syede Gouacher” Værkerne har et 
naturalistisk formsprog, hvor motiverne, der ofte er dyr og mennesker, 
er sat ind i deres egen verden af farver, mønstre og tekst. Uddannet på 
Danmarks Designskole. Hun er medlem af BKF.

4. Tina Hee. Billedkunstner.    
Tinas malerier fører os ind i en fabulerende verden fuld af farver, former 
og figurer, der griber ind i hinanden. Tonen er varm, legende og under-
fundig. Stemningen optimistisk. En lille cyklende mandsfigur iført tophat, 
kunstneren kalder ham ”Johannes”, er blevet hendes alter ego. Han ses 
på billederne cyklende igennem farvefelter, fabelfugle og svømmende 
fisk. Johannes er hovedpersonen i H.C. Andersens eventyr ”Rejsekam-
meraten”, og som denne bevæger også Tina Hees figur sig igennem 
verden på en rejse, der både har et fysisk konkret og et indre sjæleligt 
plan....

8. Jonathan Pedersen. Glaskunstner.
Jonathan arbejder med glas, ovnformet glas.

10. Jola M. Hyltoft. Billedkunstner.
Jola arbejder hovedsageligt med olie på lærred. Hendes oliemalerier 
bliver til gennem en lang proces, hvor hun lægger lag på lag af farven 
til der langsomt bygges et farvespil op. Billederne er en blanding af 
figurativ og abstrakt kunst. Hendes værker er intuitivt styret af farve, form 
og bevægelse.

9. Suzann Post Pedersen. Billedkunstner.
Suzann arbejder med collager, slagmetal-ætsninger, skrotværker og 
traditionelle malerier med symbolistisk, mytologisk sammenfald. 
Også design og syning af modetøj i genbrugsmaterialer.

13. Hanne Mejlgaard. Billedkunstner. 
Hanne har i mange år beskæftiget sig med forskellige kunstneriske 
elementer. Arbejder nu med både olie og akryl på lærred og maler både 
naturalistisk og nonfigurativt. 

7. Vivian Bondy. Maleri og skulptur.
Vivian arbejder i alle sine skulpturer med bevægelse i et musikalsk 
forløb. Skulpturerne af dansere er støbt i bronze.
Malerier og collager er inspireret af byen, musikken, menneskelige 
former samt indtryk fra mange rejser

15. Ander Raad.Glaskunstner.
Anders viser sine sidste nye fabelagtige brugsting i glas.

1. Gitte Valentiner-Branth. Billedkunstner. 
Farverig kunst med kant
Gittes malerier skildrer en blanding og et samspil mellem 2 verdener – 
storbyens og naturens, og prikker samtidigt lidt til os om, at det er vores 
valg, hvordan vi handler og forholder os til den verden vi lever i. 

6b. Signe Galschiøt. Fotograf.
Signe arbejder med både sort/hvid - og farvefotografi. Der arbejdes med 
form og struktur, såvel som udtryk for detaljen. 

www.aabnedore.dk

 kunsthåndværkere

14. Christian Brun. Keramiker.
Christian er store træbrændte havekrukker, hvor tyngden i leret og ly-
set spil i glasuren, gør krukkerne til kraftfulde naturlige møbler i haven 
eller i det arkitektoniske rum.
Ultra tynde hånddrejede porcelænskopper som solen skinner igennem 
og får teen til at lyse gyldent, er en del af det hånddrejede porcelæns 
stel, der har hverdagslivet værdier som væsentligste inspiration.

17. Lone Sørensen. Billedkunstner og bronzeskulptør. 
Lone arbejder hovedsagligt med billeder på papir. Collage og olie på 
lærred.

18. Lise Aarup. Maler. 
Lise viser sine malerier, der sitrer af liv og gengiver et levende og 
frodigt skuespil af mennesker i evig bevægelse. 

19. Bernhard Lipsøe. Skulptør. 
Bernhard udstiller sine værker  i skrot, jern og glas. Han blev i 2009 
årets Gentofte Kunstner.

21. Jette Bille. Grafiker og maler.
Jette arbejder med emnerne: Opart. Konkret kunst. Ornamentik. Møn-
stermaleri. Metoder: Serigrafi. Fluxprint. Akryl på lærred.

20a. Ruth Lorentzen. Keramiker og billedkunstner.
Ruth arbejder med unika keramik fra små skåle til større værker, med et 
enkelt og æstetisk formsprog. I denne sammenhæng udstiller hun også 
billeder. Hun er medlem af Danske Kunst- håndværkere (DK)                                                                                           

20b. Morten Ingemann. Maler og bladtegner.
Morten har arbejdet som bladtegner i 25 år for den danske 
presse og har de sidste 5 år suppleret med billedkunst. 

22. Karina  Kejser Bøhl. Maler og grafiker.  
Karina arbejder med et stofligt og intuitivt billedrum kendetegnet ved lys, 
dybde og balance. 
Det er billeder, der henter deres form fra arkitekturen, naturen og fiktive 
rumligheder.

23. Vibeke Falk. Skulptør.
Vibeke arbejder med et fintmasket jern-net, der symboliserer det uskabte 
og det uforarbejdede.

24. Faith A. Thrue  Andersen. Billedkunstner.
Faith er uddannet på Danmarks Designeskole, som tegner/grafiker og 
illustrator. Hendes kilde til inspiration er visualiseringer af menneskets 
lidenskab til kærligheden, naturen og musikken. Kompositionerne er i 
mixed media, akryl/akvarel/papirkunst/portræt og grafik. Oliekridt-model/
croquis

25a. Hannah Koppel. Keramiker.
Hannah udstiller bl.a.sine unikke skulpturer, fade, skåle og andre 
brugsting.

25b. Mette Frø Hjortborg. Maler.
Mette udstiller ”Frø til Frøken” samt andre unikke malerier. 

11. Lisabeth Gabriella Toft. Billedkunstner.
Lisabeths malerier bygger på de ideer, hun har medbragt fra andre 
kunstneriske aktiviteter, hvor farvesammensætning og harmoni er 
essentielle.    

16. Pernille Koch . Billedkunstner.
Pernille arbejder med et eventyrligt sensibelt grafisk udtryk.
Hun gør brug af genkendelige figurer på lærred og papir.
Hun er uddannet på Danmarks Designskole.
Debut på Kunstnernes Påske Udstilling 1996.

Åbne Døre

Kontaktperson • Hanne Galschiøt • mail@hannegalschioet.dk • M 50932060                 

Arrangementet er støttet af Kulturpuljen i Gentofte kommune

Kig ind hos kunstnerne
Åbne Døre i Gentofte i maj måned er, efter 17 år, blevet en tilbagevendende begivenhed for 
de kunstinteresserede i kommunen.
Gennem de mange år er besøgstallet i de 4 dage steget jævnt og hos den enkelte kunstner, 
kan der komme 200-500 besøgende.

For 18. gang åbner 29 kunstnere og kunsthåndværkere deres døre for Gentoftes borgere 
og inviterer inden for på deres atelierer, hvor publikum får en unik mulighed for en personlig 
kontakt med kunstnerne.
Denne event skal ses som et forsøg på at skabe en dialog og kontakt mellem kunstnerne og 
publikum, som ved et besøg på ateliererne kan få en uforpligtende snak med kunstnerne, 
uden om de mere etablerede udstillingssteder, hvor de ellers udstiller og sælger deres 
værker.
Der er noget for alle. Ekspressive, abstrakte, figurative og underfundige malerier. Illustration, 
grafik, keramik, skulptur, glas, foto og mixed media.

Det hele kan opleves på en tur rundt i Gentofte kommune d. 2. - 5. maj 2013 
Folderen med de deltagende kunstnere kan fås på bibliotekerne og ses på websiden
www. aabnedore.dk

Velkommen indenfor!

DØRE
ÅBNE

Gentofte 2013

kunsthåndværkere
i deres atelierer

Torsdag og fredag d. 2. og 3. maj
kl. 14 - 18

Lørdag og søndag d. 4. og 5. maj

kl. 12 - 18

Besøg kunstnere og

Gentofte 2013

                  Torsdag og fredag d. 2. og 3. maj kl. 14 - 18
                  Lørdag og søndag d. 4. og 5. maj kl .12 - 18

25. Birthe Hauge Hansen. Billedkunstner og tegner.
Birthe er uddannet på Danmarks Designskole som tegner, illustrator og 
designer. Hun er som billedkunstner autodidakt.
Hun har de sidste 20 år udstillet i forskellige kunstforeninger og gallerier.
Underviser i FOF i tegning og maling.
Naturens store skønhed og hendes indre giver inspiration til billederne 
som både er i akvarel og olie på lærred.

12. Peter Eichen. Maler.
Man ægges af de gådefulde motiver med deres romantiske skær af 
forfald, man udfordres af muligheden for indblik i andre dimensioner og 
man pirres af billedernes ekstremt fysiske nærvær. Et møde med Peter 
Eichens billeder er en totaloplevelse med lige dele sansestimulation 
og mulighed for mental videreforarbejdning De taler til os, fordi vi i dem 
kan genkende sider og minder i os selv og fordi de, sårbare, stærke, 
smukke, kaotiske og levende som de er, viser verden i dens brogede 
mangfoldighed.

www.aabnedore.dk
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Billedkunstner 

 T  3965 6171  M 2072 0233

M 2128 5803  

 2820 Gentofte               www.mariannenerving.dk  2900 Hellerup                          www.melamed.eu 
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