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1. Kirsten Schmidt Nielsen
@kirstenschmidtnielsen, ksn@kubusalba.dk, tlf. 2115 0902. Arbejdsadresse: Kunstnerforeningen Kubus
Alba, L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

1.a
Fotopolymergravure. Mål: 35 x 50 cm. Indrammet i sort ramme, mål 42 x 57 cm. Årstal 2021.
Normalpris: 2.800 kr. Auktionspris: 800 kr.
Lidt om mig og min kunstneriske praksis
Jeg holder meget af at udtrykke mig grafisk. Det kan både være som enkeltstående værker; monotypier,
eller forskellige teknikker blandet sammen; f.eks. fotopolymergravure og træsnit. Eller udtryk på
tekstiler.
Jeg er også begyndt at bruge ord som et middel til at få budskaber ud. Ligesom jeg eksperimenterer med
neon-mediet.
Jeg kan godt lide at tænke i helheder og universelt. Hvad er vi egentlig for nogle væsener og hvor
bevæger vi os hen.
Hvorfor er nogle samfund mere stationære og hæftet sammen med traditioner, mens andre er langt mere
kommercielle og med fuld fart fremad. Et stille fiskerliv mod et hæsblæsende rumfartseksperiment. Det
optager mig meget, om vi er i stand til at beskytte og bevare livet i sin enkelhed her på planeten. Jeg ser
det som en nødvendighed at formidle forskellige betragtninger gennem kunst.
Jeg er medlem og medstifter af Kunstnerforeningen Kubus Alba, som har til huse på L.A. Ringsvej 54 i
Højbjerg. Her har vi fælles udstillings- og værkstedsfaciliteter. Jeg er uddannet fra Århus Kunstakademi,
og blev færdig i 2020.

2. Lotte Kejser
www.lottekejser.dk, @lottekejserart, lk@kubusalba.dk, tlf. 2243 7563. Arbejdsadresse:
Kunstnerforeningen Kubus Alba, L.A. Ringsvej 54, 8270 Højbjerg

2.a
Oliemaleri. Mål: 50 x 50 cm. Årstal 2021. Normalpris: 4.500 kr. Auktionspris: 1.000 kr.
Lidt om mig og min kunstneriske praksis
Jeg arbejder med farven, fladen og formen, og jeg arbejder både med maleri og skulptur. I sin maleriske
praksis tager jeg afsæt i det figurative grænsende til det abstrakte. Værkerne er bygget op af mange lag
oliemaling og farver. Jeg påfører tykke lag af maling på lærredet og flytter rundt på farven i et dynamisk
tempo. Den rastløse kamp med billedet stopper ikke før afgrænsningen mellem figur og rum smelter
sammen til en helhed. På det skulpturelle felt er det også de organiske former, der kendetegner
værkerne. Skulpturerne fremstår ofte med rå og ubearbejdede overflader, og der er tydelige spor af
håndens arbejde. Jeg arbejder primært med bronze, gips og beton.
Jeg er medlem og medstifter af Kunstnerforeningen Kubus Alba, som har til huse på L.A. Ringsvej 54 i
Højbjerg. Her har vi fælles udstillings- og værkstedsfaciliteter. Jeg er også medlem af kunstnergrupperne
Kejser, Neupart & Beck samt MINDstof. Jeg er uddannet fra Århus Kunstakademi, og blev færdig i 2020.

3. Signe Kirstein Lanter
www.mslanter.com; @ms.lanter.art; lan@kubusalba.dk, tlf. +45 4047 0940. Arbejdsadresse:
Kunstnerforeningen Kubus Alba, L.A. Rings Vej 54, 8270 Højbjerg

3.a - Masquerade on a row
Akryl på lærred. Mål: 80 x 80 cm. Normalpris 5.000 kr. Auktionspris 1.000 kr.

Værket handler om identitet, om de mange input og erindringer, gode som onde, der bliver vores
pejlemærker og definerer os som menneske.
Min kunstneriske praksis:
Jeg arbejder i en associativ proces, hvor undersøgelser af materialer, teknikker samt fortællingen er
essentiel. Research, autenticitet og kortlægning af erindringer er omdrejningspunktet og således
grundstenene i den kunstneriske udfoldelse.
Jeg tilstræber et kunstnerisk udtryk, som ligger et sted mellem abstraktion og figuration. Jeg arbejder
primært med maleri, skulptur i bronze og gips, mixed media, og trykgrafik. Der eksperimenteres med de
traditionelle værkkategorier, de mixes og nye kunstneriske udtryksformer opstår.

4. Anna Mors
Instagram @annamors2021

4.a
Keramikskål i sort skulpturler med hvid matglasur brændt til 1260. Mål: Ø13,5 cm, højde 8,0 cm.
Normalpris: 300 kr. Auktionspris: 75 kr.
Lidt om mig selv:
Jeg er 25 år og er i gang med mit 4. semester som keramisk studerende på Århus Kunstakademi. Mit
fokusområde er i øjeblikket genbrugsler og genbrugsglasurer.

5. Helle Neidhardt
www.helleneidhardt.dk, info@helleneidhardt.dk, tlf. 6089 4334. Arbejdsadresse: Oddervej 93, Baghuset,
8270 Højbjerg

5.a. - Broken Memories
Foto på lærred. Mål: 60 x 80 cm. Normalpris: 5.000 kr. Auktionspris: 1.000 kr.
Billedet har været udstillet på en censureret udstilling i Vermont, USA i august sidste år
https://photoplacegallery.com/online-juried-shows/open-call-2021/gallery/exhibition-gallery
Min kunstneriske praksis:
Min kunstneriske praksis er primært baseret på foto og grafik. Naturen, livets forgængelighed og tingenes
forfald er temaer, som optager mig meget og ofte går igen i mine værker. Jeg bruger bl.a. fotografiet til
at registrere og bevare virkeligheden og gøre fraværet og sporene af levet liv nærværende. Jeg er
uddannet billedkunstner fra Århus Kunstakademi i 2019.

6. Lotte Neupart
Lotteneupart.dk, info@lotteneupart.dk, tlf. 3068 3295, Engskovgård 62, 8541 Skødstrup

6.a - Dækket op

6.b - Te i køkkenet

6.c - Blå bænk
Kunsttryk af akvarelmaleri. Der sælges 1 stk. A4 (21x 29 cm) og 1 stk. A3 (29,7 x 42 cm) af hvert
kunstværk. A4 – Normalpris: 300 kr. Auktionspris: 75 kr. / A3 – Normalpris: 400 kr. Auktionspris
100 kr.
Lidt om mig
Mine billeder er mit bud på slow-living, de er egentlig moderne stilleben-værker, men måske giver det
mere mening at kalde dem for pausebilleder, eller slow-living billeder. De er for det meste
mennesketomme, motiverne kan være dagligdags situationer i køkkenet, eller et billede af en blomst
hvor det er farven, der er i fokus.
Jeg ønsker mest, at mine værker kan være en lille pause for beskueren. V har alle så travlt og nogle
gange har vi bare brug for at stoppe op og "slow down" - så med mine værker vil jeg håbe, at du oplever
en lille pause, imens du ser og måske kommer du i tanke om noget eller nogen, en stemning eller en
situation.
Alle mine værker starter som en undersøgelse - som efter mange lag, mange tanker og streger, når til at
være et eget stille liv; stilleben.
En gammel drøm gik i opfyldelse, da jeg i 2014 startede på den 4-årige uddannelse på Aarhus
Kunstakademi. Det blev nogle på alle måder dejlige og lærerige år, med ture rundt i Europa for at se
verdenskunst og med fantastisk sparring med undervisere og medstuderende.
I min have står det skønneste lille atelier hvor jeg med stor glæde dagligt arbejder - lyset kommer inde
fra alle sider også fra oven og sætter mig i en helt særlig stemning.

7. Sissan Richardt
www.illustrationer.org, https://sissanrichardt.bigcartel.com, tlf. 6166 091. Kontorfællesskabet DISIE
Social, Grønnegade 46, 8000 Århus C

7.a - Parallel world
Tryk af akrylmaleri (uden ramme). Mål:70 x 70 cm. Normalpris: 479 kr. Auktionspris: 120 kr.
Lidt om mig selv:
Jeg er århusiansk, kunstner og illustrator. Siden 2005 har jeg lavet illustrationer til magasiner, aviser,
bogcovers og børnebøger. Jeg er uddannet illustrator på Designskolen Kolding og på Accademia di Belle
Arti di Brera i Milano.
For at få afløb for egne idéer og inspiration, startede jeg i 2015 med at designe plakater, der nu sælges
til webshops og butikker rundt omkring i landet og i udlandet.

9. Elisabeth Wegger
www.wegger.dk, elisabeth@wegger.dk, tlf. 5118 0975

9.a
9.b
9.c
Akvarel på kraftigt håndlavet papir. Mål: 74 x 104 cm. Auktionspris: 600 kr.

9.d - En del af serien ”Flower of life”
Akryl på lærred i træsvæveramme. Mål: 53 x 63 cm. Auktionspris: 500 kr.

9.e - En del af serien "Flower of life"
Akryl på lærred i træ svæveramme. Mål: 53 x 53. Auktionspris: 400 kr.

9.f - Dyr og væsener
Akryl på lærred. Mål: 80 x 120 cm. Auktionspris: 800 kr.

9.g - En del af serien "Universe"
Akryl på lærred. Mål: 100 x 100. Auktionspris: 500 kr.

9.h - En del af serien "Universe"
Akryl på lærred. Mål: 40 x 40. Auktionspris: 300 kr.

9.i - En del af serien "Universe"
Akryl på lærred. Mål: 40 x 40. Auktionspris: 300 kr.

"Abstrakte, lyriske, poetiske er ord man kan sætte på Elisabeth Weggers malerier. Med beskrivelsen
geometrisk optagethed kommer man et skridt nærmere billedernes indhold. Mønster ligger lige for, og
endelig må fremhæves sammenstødet mellem det meget kontrollerede og det kaotiske. Billederne
fortæller om og beskriver lige præcis den kontrast.
Nogle af Elisabeth Weggers lærreder får os til at tænke på kosmos: kloderne og rummet. Der er kloder,
endog ternede, der svæver rundt i kosmos. Der er linier, der forbinder billedets farver og indhold og får
blikket til at gå dybere end til billedfladen. Der er et større rum på spil, og overalt i billederne er der
denne længsel, et stadigt ønske om trancendens.
I andre billeder er der lag på lag. Billedet er bygget op af lag, hvor de bageste er kaotiske,
tilsyneladende formløse, og herfra opstår der, oven på, og som vokset ud af det første og underste lag,
geometriske figurer. Ofte med mindelser om det organiske, om blade, blomsters blade, men nu
yderligere forfinet gennem det strengt geometriske. Processen kan aflæses som en vækst fra det
formløse til det formede, fra det mulige til muligheden, og fra natur til kunst. Hovedindtrykket er en
stadig, vibrerende poesi. Billedet er færdigt, elementerne står stille, men billedernes hemmelighed og
tiltrækning er deres fortsatte og vibrerende poesi."
Louis Jensen, forfatter
Lidt om mig:
Farver er den ------------------ i mit liv. Jeg købte staffeli og oliefarver som 15.årig; malede, trykte og
syede egen beklædning og tog kurser i keramik og porcelænsmaling.
Jeg er uddannet teknisk tegner i 1962, lærer i 1967 og har studeret billedbatik, rammetryk, komposition,
tegning, papir, oliemaleri m.v. på Århus Kunstakademi, maleterapeutuddannelse v/Susanne Møberg,
laktryk på bladmetal v/Elsebeth Sommer m.m.

10. Inge Thøgersen
www.ingeth.dk, ingetho@gmail.com, @ingeth.dk, tlf. 4020 3280. Værksted: ”Barakken”, Bispevej 9,
8260 Viby J

10.a - Today’s little drama
Akryl på lærred. Mål: 50 x 100. Normalpris: 4.000 kr. Auktionspris: 1.000 kr.

10.b - A friendly day
Akryl på lærred. Mål: 50 x 100. Normalpris: 4.000 kr. Auktionspris: 1.000 kr.

10.c - Peoples hope
Akryl på lærred. Mål: 60 x 80 cm. Normalpris: 3.700 kr. Auktionspris: 900 kr.

10.d - Dancing for the world
Akryl på lærred. Mål: Ø100. Normalpris: 4.500 kr. Auktionspris: 1.000 kr.

Lidt om mig:
Sammen med 8 andre billedkunstnere har jeg værksted i kunstnerfællesskabet i Barakken, Bispevej 9 i
Stavtrup. Jeg er uddannet socialrådgiver og familieterapeut. Jeg har malet gennem mange år, gået på
utallige kurser og undervisning, jeg er- og har været medlem af flere forskellige inspirations-og
læringsgrupper igennem mange år.
Flere af billederne gemmer på en hverdagshistorie fra det virkelige liv, omsat til farver og former, en
skæv vinkel eller udtrykker en drøm eller en forandring. Jeg er fascineret af menneskelige relationer,
styrker, overlevelseskraft i det evigt foranderlige og ofte overraskende menneskeliv. Udover mennesker
er naturen og musik en konstant inspirationskilde. Lyset, lyden, stemninger, farver, former, små detaljer
og smukke udsigter. Jeg tager mange fotos, som direkte eller oftest indirekte inspirerer mig med en
stemning eller en ide til et billede.

11. Connie Byrsing
@bybyrsing, c.byrsing@gmail.com, tlf. 2328 0577. Værksted: ”Barakken”, Bispevej 9, Stavtrup, 8260
Viby J.

11.a - Natur
Akryl på lærred. Mål: 50 x 50 cm. Auktionspris: 750 kr.
Lidt om mig:
Min inspiration kommer af naturen og livet. Jeg maler både abstrakt og naturalistisk og eksperimenter
med collage Jeg foretrækker at male mine billeder med akrylmaling.

12. Annelise Bugge Lund
www.annelisebuggelund.dk, annelise@lund-web.dk, tlf. 2360 1850. Atelier: Baghusatelieret,
Skanderborgvej 166, 8260 Viby J

12.a - Ved havet
Akryl på lærred. Mål: 50 x 60 cm. Normalpris: 2.800,00 kr. Auktionspris: 600 kr.

12.b
Akryl på lærred. Mål: 40 x 40 cm. Normalpris: 1.800 kr. Auktionspris: 300 kr.

12.c
Akryl på lærred. Mål: 40 x 40 cm. Normalpris: 1.800 kr. Auktionspris: 300 kr.

12.d - Fugle
Akryl på lærred. Mål: 40x 40 cm. Normalpris: 2.000 kr. Auktionspris: 300 kr.

12.e
Akryl på lærred i sølv svæveramme. Mål: 34 x 44 cm. Auktionspris: 150 kr.

12.f
Akryl på lærred i sølv svæveramme. Mål: 23 x 23 cm. Auktionspris: 75 kr.
Lidt om mig:
Min passion er maleriet og keramikken - det er processer, som giver mening og indhold i dagligdagen.
Farverne er af stor betydning for mig og får mig startet, når jeg står overfor et helt hvidt lærred. Men
farver gør ikke alene et maleri, der er mange andre processer som form, teknik, perspektiv og indhold,
som skal gennemarbejdes, inden billedet kan hænges på væggen. Når jeg får farverne til at fungere, får
jeg meget forærende. Der dukker mange ting frem, ting gemt i hukommelsen, eller små hverdagsting,
som taler til en. Jeg håber at kunne fange tilskuernes opmærksomhed, få dem til at stoppe op og lade sig
føre ind i mit billedunivers. Keramikken er min tumleplads, spændingen ved at forme og glasere er en
fantastisk oplevelse og fantasien får frit spil.

13. Anne Venge
anne@venge.dk, tlf. 6166 6105. Værksted: ”Barakken”, Bispevej 9, Stavtrup, 8260 Viby J.

13.a - Sensommer
Olie på lærred. Mål: 50 x 60 cm. Auktionspris: 500 kr.
Lidt om mig:
Jeg er uddannet cand.mag. i dansk, kunsthistorie og formning, og har som voksenunderviser på Lille
Skole for Voksne undervist i litteratur og billedkunst. Jeg arbejder med olie på lærred. Jeg har i mange år
været medlem af værkstedet Barakken i Stavtrup og har udstillet i sammenslutningen åbne døre med
andre billedkunstnere.

14. Annizette Rud Graff
annizettes@instagram.com, tlf. 6017 9617. Værksted: Barakken, Bispevej 9, Stautrup, 8260 Viby J.

14.a
Akryl på lærred. Mål: 40 x 40. Auktionspris: 350 kr.
Lidt om mig:
De senere år har jeg mest arbejdet med akryl på puslespil og collager med udklip og akryl. Jeg er optaget
af at skabe eventyrlige/skøre universer, som alle (når jeg tænker over det) har en reference til naturen.
Skildpadden er mit yndlingsmotiv, som ofte optræder i mine billeder.

15. Bodil Helmer Tobiesen
www.bodiltobiesen.dk, bodil@tobiesen.dk, tlf. 2060 2992. Værksted: Barakken, Bispevej 9, Stautrup,
8260 Viby J

15.a - Erindring om en by
Oliemaleri på lærred med sølv svæveramme. Mål: 44 x 44. Auktionspris: 400 kr.
Lidt om mig:
Jeg er pensioneret talepædagog og underviste i sin tid på Skolen for Senhjerneskadede i billedkunst. Jeg
er uddannet maler fra Århus Kunstakademi i 1996 – 2000 hos Annette Olesen. Debuterede på
Kunstnernes Sommerudstilling 2000.
Arbejdsformen er langsom, en collageform – hvor der anvendes linoleumstryk, aviser, lim og
farvepigment. Heri lægges spor, som danner kompositionen. Når motivet er tørt lægges lag på lag af
oliefarve, så det færdige billede fremstår stofligt og farvemættet. Billederne er malet på papir, lærred og
gamle skiferplader og skiferbrud.

16. Tove Dalberg Bentsen
www.tovedalbergbentsen.com, @tove_dalberg, tove.dalberg@gmail.com, tlf. 5025 3202

16.a - Run for your life
Olie på lærred. Mål: 80 x 80 cm. Normalpris: 3.500 kr. Auktionspris: 900 kr.
"Run for your life" er affødt af en generel sorg over, at så mange mennesker må flygte fra krig, sygdom,
pandemier, krigsherredømmer.
Lidt om mig:
Jeg maler ofte søsterbilleder, der kan hænge sammen eller hver for sig, så dette billede har også et
søsterbillede. Jeg er uddannet cand.mag. og har som underviser arbejdet med ord, ord, ord. Nu taler jeg
gennem billeder.

17. Pia Frank
www.piafrankkunst.dk, @pia.frank.908, piasger@jubii.dk; tlf. 2344 5433. Værksted: Barakken, Bispevej
9, Stavtrup, 8260 Viby J

17.a - IVORA
Akryl på lærred. Mål 60 x 120 cm. Normalpris 3.000 kr. Auktionspris 500 kr.

17.b - Spacerace
Akryl på lærred. Mål 80 x 110 cm. Normalpris 3.000 kr. Auktionspris 500 kr.

17.c - Postdanmark
Collage på gammelt maleri på finerplade. Mål 60 x 89 cm. Normalpris 2.000 kr. Auktionspris 500 kr.

17.d - Save the world
Collage på gammelt maleri. Mål 68 x 86 cm. Normalpris 1.500 kr. Auktionspris 500 kr.
Lidt om mig:
Den globale opvarmning tager til. Polerne smelter, dyrearter forsvinder og vejret bliver mere og mere
ekstremt med tørke, oversvømmelser og voldsomme storme.

Men hvad kan man egentlig gøre ved det? Den enkelte borger og det enkelte menneske kan nemt komme
til af føle sig en enorm afmagt, og det hjælper jo heller ikke ligefrem, at verdens førende supermagt USA
har en præsident, der ikke synes, at vi har et problem.
Kunstnere har til alle tider reageret på verdens problematikker ved at male, mejsle, hamre, svejse og
råbe deres protest ud. Det samme gør Pia. Hun har i en hel del år skabt værker, som behandlinger
klimaforandringer, men også andre vigtige ting som #mettoo-bevægelsen, forurening, storpolitik,
dyrevelfærd og den teknologiske udvikling. Hun har gjort dette i tre forskellige medier med hvert deres
udtryk; maleriet, collagen og installation.
I maleriet arbejder hun med en kombination af ekspressive og popkunst-agtige virkemidler, hvor
spontane penselspor og silhuetter fra reklamer, magasiner og film blander sig med hinanden.
Collagen dyrker ligeledes silhuetterne med supplement af fotografiske overføringsteknikker,
modifikationer af eksisterende kunstværker – som vi bl.a. kender fra Asger Jorns ”Den foruroligende
ælling” og på det seneste også med direkte maleri på lærredet.

18. Jette Meinike
jem@soevejen.dk, tlf. 6130 3021. Adresse: Østergårdstoften 13, 8530 Hjortshøj.

18.a
Olie på lærred. Mål: 70 x 90 cm. Auktionspris: 500 kr.

18.b
Olie på lærred i træramme. Mål: 27 x 36,5 cm. Auktionspris: 200 kr.

18.c
Olie på lærred (uden ramme). Mål: 27 x 35,0 cm. Auktionspris: 200 kr.

18.d
Olie på lærred i træramme. Mål: 27 x 36,5 cm. Auktionspris: 200 kr.

18.e
Olie på lærred. Mål:60 x 60 cm. Auktionspris: 500 kr.

18.f
Olie på plade. Mål: 41 x 41 cm. Auktionspris: 200 kr.

18.g
Olie på plade i træramme. Mål: 43 x 43 cm. Auktionspris: 200 kr.

18.h
Olie på plade i træramme. Mål: 43 x 43 cm. Auktionspris: 200 kr.

18.i
Olie på træplade. Mål: 43 x 43 cm. Auktionspris: 200 kr.

18.j
Olie på lærred. Mål: 62 x 80 cm. Auktionspris: 500 kr.

18.k
Tempera på papir. Mål: 35 x 50 cm. Auktionspris: 100 kr.

18.l
Tempera på papir. Mål: 35,5 x 53 cm. Auktionspris: 100 kr.
Lidt om mig:

Jeg er uddannet sygeplejerske, men har arbejdet med kunst og terapi i en lang orlovsperiode, hvor jeg
blandet andet har taget en kunstterapeutisk uddannelse på Ulriksholm på Fyn (1991-92) og taget et år
på kunstakademiet Aarhus (2007).
Jeg er glad for maleri, især oliemaleri, men jeg arbejder også med akvarel. For mig er der stor glæde og
selvforglemmelse i at arbejde med billeder af alle arter og med kunst i det hele taget, fx pileflet, mosaik
og forskellige former for tryk.

19. Annette Bruhn
www.annettebruhn.dk, annettebruhn@stofanet.dk, tlf. 4034 0341.

19.a
Olie på lærred. Mål: 90 x 100. Normalpris: 6.000 kr. Auktionspris: 1.000 kr.

19.b
Olie på lærred. Mål: 90 x 100. Normalpris: 6.000 kr. Auktionspris: 1.000 kr.

19.c – længe leve barnet
Blyant, akvarel og oliekridt i hvid skifteramme. Mål: 50 x 70. Normalpris: 1.500 kr. Auktionspris: 500
kr.

Lidt om mig:
Jeg er primært autodidakt kunstner med inspiration fra kurser på Aarhus Kunstakademi og grafisk skole.
Jeg har udstillet siden 1990 på diverse gallerier og kunstforeninger i både ind- og udland. Jeg maler, fordi
det gør mig glad og for at glæde andre.

20. Margit Johansen
margit.johan@gmail.com, tlf. 2984 9274. Værksted/galleri: Alphavej 10, 8270 Højbjerg

20.a - En dejlig dag
Akryl på plade med hvid træramme. Mål: 80 x 80. Normalpris: 3.800 kr. Auktionspris: 600 kr.
Lidt om mig:
Jeg arbejder med maleri og skulptur. Jeg er medlem af Kunstnersammenslutningen Åbne Døre og holder i
foråret 2022 soloudstillingen "Vild natur" i Hjortshøj Sognegård

21. Susanne Bernburg
susannebernburg@hotmail.com, tlf. 2667 7838. Adresse: Klinkevej 24, Risskov

21.a
Collage og maleri. Mål: 30 x 40. Auktionspris: 200 kr.

21.b
Collage og maleri. Mål: 30 x 40. Auktionspris: 200 kr.

21.c - *
Akryl på lærred i træramme. Mål: 32 x 42. Auktionspris: 200 kr.

21.d - *
Akryl på lærred i træramme. Mål: 47 x 62. Auktionspris: 450 kr.

21.e
Monotopi. Mål: 50 x 70. Auktionspris: 200 kr.

21.f
Akryl på lærred i træramme. Mål: 50 x 70. Auktionspris: 450 kr.

21.g - Bregne
Olie og akryl på lærred i træramme. Mål: 26 x 32. Auktionspris: 200 kr.

21.h - Abstraktion
Akvarel/lasering. Mål: 31 x 40. Auktionspris: 200 kr.

21.i
Collage. Mål: 32 x 43. Auktionspris: 200 kr.

21.j - Blomstersymfoni
Pastelkridt i træglasramme. Mål: 55 x 70. Auktionspris: 450 kr.
Lidt om mig:
Jeg er uddannet lærer i 1969 med billedkunst som linjefag og har undervist både børn og voksne i faget.
Jeg har arbejdet med bl.a. akryl, olie, collage og blandeformer samt udført en række traditionelle ikoner
med æggetempera. Mine værker har jævnligt været udstillet i Aarhus og omegn. Derudover maler jeg
portrætter på bestilling.

22. Hedvig Poulsen
hedvigfrida@yahoo.dk, @hedvigfrida, tlf. 2143 5292. Adresse: Tranebakken 18, 2635 Ishøj

22.a
Akvarel. Mål: 28 x 35. Normalpris: 1000 kr. Auktionspris: 200 kr.
Lidt om mig:
Jeg er født og opvokset på Færøerne og efter pension i 2013, gik jeg på Århus Kunstakademi (20132018), studieophold hos Joana Vasconcelos og hendes 40 medarbejdere i Lissabon (2017), hvor jeg var
med til at arbejde på et stort værk i Singapore nye lufthavn.

23. Grete Westh
www.gretewesth.dk, grete@westh.at, tlf. 4050 5912. Adresse: Saltholmsgade 9, 8000 Aarhus C

23.a - Take a Bite
Akryl på lærred. Mål: 40 x 50. Normalpris: 3.500 kr. Auktionspris: 1.800 kr.

23.b - Going Bananas
Akryl på lærred. Mål: 40 x 50. Normalpris: 3.500 kr. Auktionspris: 1.800 kr.
Lidt om mig:
Jeg er hjemmehørende i Århus, og efter at jeg afsluttede mit fuldtidsjob på et reklamebureau i 2015, har
jeg helliget mig maleriet fuld tid. Gennem de sidste 20 år har maleriet taget en stor del af min fritid. Jeg
maler dels hjemme i mit eget atelier og dels sammen med en gruppe andre kunstnere i Kunsthistorisk

Forening. Jeg bliver coachet af billedkunstner mag. art Inge Mogensen og har også fået en del
undervisning på Kunst og Design Skolen i Århus.
Jeg har gennem mange år udstillet i kunstforeninger rundt om i Danmark. De seneste år har jeg i mine
malerier været optaget af rum og rummets stemning, hvad enten det er det indre eller et af naturens
rum. Her søger jeg at skabe en stemning af ro og fordybelse – og i de fleste malerier vil der optræde en
rød genstand, som kontrast til maleriets dæmpede farver. Jeg har også arbejdet med temaet: Skønheden
i det nære, hvor jeg går tæt på hverdagens velkendte ting og skærer alt det overflødige væk. Det være
sig grøntsager, en nøgle, en postkasse, som kommer til at fremstå smukt og enkelt.

24. Karen Mølgaard
www.kamol.dk, molgaardkaren4@gmail.com, tlf. 2849 0751

24.a - En del af serien Hedebønderne
Skitse oliepastel på papir i træramme. Årstal 2021. Mål: 38 x 38 cm. Normalpris: 1.800 kr.
Auktionspris: 600 kr.
Efter at have læst Ida Jessens bog om Kaptajnen og Barbara, besøgte jeg Hedeselskabets Mindelund og
Kongenshus kro, hvor jeg bl.a. så fotoudstillingen af de mennesker, som har beboet og arbejdet på
heden. Tit er havet, kyststrækninger og " vores vejr " mit visuelle bagtæppe, men så dukkede den
fantastiske hede pludseligt op som noget helt nyt. Og jeg er for en tid "solgt" til dette landskab.
Min kunstneriske praksis:
Jeg arbejder mest med olie på lærred og papir, men jeg tegner og skitser med kul, tempera, oliepastel,
blyant og tusch, hvilket af og til giver liv til et værk i sin egen ret, som billedet I ser her på auktionen.
Jeg er præsenteret i bogen "101 Kunstnere 2015" af Tom Jørgensen. Teksten ses på min hjemmeside
http://www.kamol.dk/299370168.

25. Susanne Merete Andersen
www.suskeramik.dk, post.tilsus@gmail.com, tlf. 6080 3332. Værksted: Langballevej 109, 8230 Mårslet.
Showroom: Hovedvejen 52, 1., 8361 Hasselager

25.a.
Keramikvase. Mål: Ø23,5 cm, højde 26 cm. Normalpris: 2.900 kr. Auktionspris: 800 kr.
Lidt om mig:
Jeg er uddannet på Aarhus Kunstakademi 1981-85 og Limerick School of Art and Design, Irland, 198587. Mit arbejdsområde er unika porcelæn. Teknikkerne er forskellige alt efter emnet. Jeg benytter mig af
drejning, modellering, støbning m.m. Farvemæssigt benytter jeg mig af begitninger – indfarvet flydende
ler påført med pensel eller airbrush. Dette kombineres med brug af redskaber til at ridse motiver i farven.
Efter en første brænding påføres glasur og derefter brændes tingene igen til 1265 grader.
Inspirationen har jeg altid hentet i naturen, både i formsprog og dekoration. Det emne, der nu optager
mig mest, er kloden og de mange truede dyrearter. Med mine ”klodekrukker”, hvor tegninger af klodens
vilde dyre anes under den dominerende farve, forsøger jeg at minde os om de skabninger, som vi deler
kloden med, og håber ikke bliver udslettet.

