KERTEMINDE KUNSTFORENING – TOLDBODEN
Kunstforeningen er stiftet i 1974 og kunne dermed i 2014 fejre 40 års jubilæum.
Toldboden, som er kunstforeningens
faste udstillingssted, er byens ældste
grundmurede hus bortset fra naboen
sognekirken.
Huset er unikt og har en atmosfære, som
gør det til et yndet sted for kunstnere at
udstille i. Og det er altid en oplevelse at
gå en tur rundt og nyde det gamle hus.
Det er gratis at besøge udstillingerne
i Toldboden, som er åbent tirsdag –
søndag fra kl. 12.00 – 16.00.
Foreningen har pt. 100 medlemmer. Og
foreningen er helt afhængig af medlemsskaren, og det kontingent som medlemmerne betaler. Kontingentet er for 2018
hhv. kr. 250, - eller kr. 350,- for dobbelt
medlemskab. Kunstforeningen indkøber
hvert år kunst for ca. 30.000 kr. Som medlem deltager man ved den årlige generalforsamling i januar i lodtrækningen om
de indkøbte værker, og man har desuden
mulighed for at købe værker med en
rabat på 15% fra udstillingerne. Man får
automatisk invitation til alle ferniseringer
og eventuelle rundvisninger.

Vil du være frivillig?
Kerteminde Kunstforening eksisterer,
fordi der i Kerteminde er en gammel
tradition for at udøve og se kunst. Der er
i dag mange muligheder for begge dele,
og heldigvis rækker lysten til at besøge
de forskellige udstillingssteder også ud
over bygrænsen.
Men vi kunne i kunstforeningen ønske os,
at nogle af de mange kunstinteresserede
i byen og omegnen fik mulighed for at
deltage aktivt i foreningens arbejde. Det
vil være en stor hjælp og styrke foreningens virke.
Det kræver ingen særlige forudsætninger at blive frivillig i Toldboden, og der
er plads til både unge og ældre. Hvor
megen tid, man har lyst til at bruge på
Kerteminde Kunstforening er helt op til
den enkelte, nogle timer, en enkelt dag
eller mere. Det kan være hjælp til at assistere ved ferniseringer, ved ophængning
eller ved pasning af Toldboden. Hvis det
er noget for dig, vil vi gerne høre fra dig.
Du kan komme forbi Toldboden i åbningstiden, eller bruge vores mail adr.
kontakt@toldboden-kunst.dk.

3. november – 25. november
ESPANSIVA – Fernisering 3. november – Grafik
Marianne Lindberg Jepsen, Margit
Elmelund, Annette Fuhr, Lene Jelling
Holm og Yngve Riber
Udstillingen ESPANSIVA favner fem fynske kunstneres forskellige billedverdener
og deres lyst til at udforske det grafiske
tryk. Fælles for de fem er fascinationen
af det grafiske medie og de mange
muligheder de forskellige trykteknikker
giver. Glæden ved arbejdsprocessen er
undersøgelse, leg og fordybelse, hvad
enten det foregår med empirisk nøjagtighed eller i et mere eksperimenterende
univers.
Marianne Lindberg Jepsen er en
formidabel tegner med en god sans
for kompositioner og blik for skønhed
i detaljen. Dette ses i hendes grafiske
værker, der omfatter flere af de forskellige trykteknikker hun mestrer, herunder
litografi, radering, ætsning, skabelontryk
og fotogravure.
Margit Elmelund er både maler og
grafiker. Hun arbejder ofte med unika
tryk og med et formsprog hvor farvernes
dynamik og forskellige udtryk sat op
mod hinanden danner et univers hvor
kontraster krydser klinger. I værkerne
formidles også fortællinger i flere lag.
Noget genkendeligt sat ind i et abstrakt
univers hvor beskueren undres og stiller
spørgsmål.

Annette Fuhr tager afsæt i et spirituelt, esoterisk livssyn. I hendes rige,
ornamenterede billedverden findes spor
af oldnordiske mønstre, genklange fra
den okkulte tradition, såvel som tråde til
arabeskerne i den arabiske billedtradition. Annettes billeder skifter konstant
toneleje og veksler imellem organiske
planteformer, streng geometri og figurative elementer der nogen gange væves
ind i hinanden i flere lag.
Lene Jelling Holm arbejder tematisk
med naturen som inspirationskilde. Hun
er optaget af forgængeligheden fra
skabelse til forfald, en evig cyklus der
rummer noget groft uperfekt og samtidig en skrøbelighed og skønhed. Målet
er ikke naturalistisk gengivelse af virkeligheden men et mere radikalt, spontant og
upoleret udtryk.
Yngve Riber udforsker materialet i
forhold til de omgivelser værkerne
skabes i. Han arbejder i nuet, intuitivt
og i samklang med natur, miljø, tid og
sted. Yngve har god erfaring med mange
forskellige medier. Akvarel, maleri, tegning, papirfremstilling, papir-installation,
skulptur, performance, landart og flere
forskellige grafiske trykteknikker.
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3. februar – 25. februar
Remembrance in blue – Anne Maria Udsen
Fernisering 3. februar kl. 14.00
Anne Maria Udsen er en dansk billedkunstner, som har bosat sig på Österlen
i Skåne efter 25 år i København. Hun fik
sin internationale debut fra Royal Academy of Arts i London i 2001. I Danmark
debuterede hun på ”Den Frie” i København i 1995. Hun har bl.a. udstillet på
Grand Palais i Paris, Vejle Kunstmuseum,
Det Nationalhistoriske Museum og sidst
aktuel på Galleri Moment i Skåne med
udstillingen ”Brytningar”.
Anne Maria Udsen hører motivisk til
generationen af malere, der tager livtag
med realismen, uden at man helt kan
sætte hende i bås. Hun behersker og anvender gamle mesterlige teknikker på sin
egen raffinerede måde, lige så vel som
egne teknikker udviklet gennem årene.
Inspirationen er hentet fra barndommens univers, og hun har benyttet dyr til
omskrivninger for fatale hændelser i det
private liv.

Udstillingen Remembrance in blue på
Toldboden i Kerteminde er en moderne
memento mori, en approach til livet, der
rummer ca. 30 værker, som er et bredt
udsnit af Anne Maria Udsens billeder
gennem årene og en del af malerierne
vises hermed frem for offentligheden fra
første gang.
”Som ung læste jeg Ofelias skyggeteater
af Michael Ende, i hvilken skyggerne tager over. Det er præcis som i min kunst,
hvor det ofte er de parallelle historier der
optager mig. Det er det kontrasterende lys i skyggerne, jeg bliver fascineret
af. Nærværet og hele stemningen i det
enkelte værk skal man kunne mærke, og
så håber jeg, at beskueren kan tage lidt
af den stemning med sig hjem”.

3. marts – 2. april
Leif Vaag. Fernisering 3. marts
Leif Ujaraq Vaag var født i Ivigtut, tilbragte en del af sin barndom på Færøerne, kom senere tilbage til Grønland
som telegrafist i marinen, fiskede og
vagabonderede på Island og i Skotland
og udfoldede en del af sin lægegerning i
Nordnorge inden han overtog lægepraksis i Mesinge fra sin far Arthur Vaag.
Leif Vaag udnyttede i sit kunstneriske
virke til fulde den frihed, man kan føle
som autodidakt kunstner. Der var absolut
ingen begrænsninger i hans udfoldelse,

hvad enten det handlede om maleri eller
skulpturelle værker.
Alt dette satte sig dybe spor i denne
originale kunstners virke med rod i den
nordiske verden.
Leifs produktion spændte fra sirlige tegninger til voldsomme ekspressive værker.
Det har desværre ikke været muligt at
bevare hele den store produktion, men
en del er stadig i familiens eje og disse
værker danner basis for udstillingen.

5. maj – 27. maj
Rigmor Bak Frederiksen og Marianne Fossgreen.
Fernisering 5. maj kl. 14.00
Rigmor Bak Frederiksen
”Landskabet er til evig inspiration for
mig. Landskabet indeholder alle former.
Det forandrer sig hele tiden afhængigt af
vejret. Det er som sindelag, mildt, voldsomt, blikstille, overraskende…..
Gennem tre år har jeg arbejdet meget
med linierne i landskabet, hvor blyant har
været mit redskab. Undersøgt landskabernes fantastiske evne til sammenhæng
og naturlighed.
Arbejdet er både på Island, Færøerne og
i Danmark. I perioder arbejder jeg med
portrætter, hvor det kan være projekter,
jeg har fået tilbudt, eller projekter, som
jeg selv formulerer.
Mine materialer er mest blyant og oliemaleri, men også mange andre materialer, beregnet mest til papirarbejder”.

Min bestræbelse er, at mine arbejder
udtrykker enkelthed, klarhed og styrke.
I mine senere værker har en iboende humor og underfundighed sneget sig ind.
Igennem årene har jeg deltaget i en række internationale symposier og workshops og selv afholdt flere i det tidligere
Århus Amts regi.
Workshops og symposier giver mulighed for eksperimenter også med andre
materialer og inspiration fra andre deltagere. Ikke alle eksperimenter har kunnet
bruges, men dette er jo netop eksperimentes natur. Jeg har bygget videre på
de bedste erfaringer og håber, at det
udtrykkes i mine værker”.

Marianne Fossgreen
”Mine skulpturer er klassiske i den
moderne betydning. Jeg har et stramt,
men afrundet abstrakt formsprog, hvor
de mørke linjer – et tilbagevendende
symbol – understreger dette.

7. april – 29. april Anne Louise Blicher og Karin Munk
Fernisering 7. april kl. 14.00
Anne Louise Blicher er uddannet i den
klassiske maletradtition i Sverige og
Italien med efterfølgende uddannelse
i grafik på Kungliga Konsthögskolan i
Stockholm (2014-15).
Hun interesserer sig for Naturen som
forestillingsbillede og tingenes natur,
ofte med et fokus på dér, hvor noget
fremstår unaturligt både geografisk
(naturens undere) og kulturelt (sociale
miljøer). Hun stiller spørgsmål ved mødet
mellem mennesker og ting, og hvordan vi forholder os til vores omgivelser.
Hendes afsæt er figurativt, men hun ser
ikke blot naturen som et visuelt objekt
men i stedet som et æstetisk og moralsk
udsagn; et sted af/for handlinger.
Udstillingens titel er “Det Frosne Hawaii”
med fokus på Vest Antarktis også kaldet
Marie Byrd Land, det eneste sted tilbage
på jorden, som ikke ejes af nogen. The
Pine Islands ud for Vest Antarktis’ kyst
består af små øer dækket af et markant
islag. Området minder meget om Hawaii
bare med pingviner på. Dette områder
oplever et hastigt tab af ismasse, som
er accelereret de seneste år grundet de
menneskeskabte klimaforandringer. Vil
Marie Byrd Land og The Pine Islands
i fremtiden ende med at blive et nyt
surfers’ paradis ligesom vi har Det Kolde
Hawaii iThy?

Karin Munk
Efter endt fotografuddannelse og et
par år i udlandet, begyndte Karin Munk
selvstændig fotovirksomhed i 1961 med
opgaver indenfor arkitektur, kunst/ museumsfotografi og portrætter. I alle årene
arbejdede hun sideløbende med kunstfotografiet som de sidste 10 år alene har
været arbejdsområdet.
”BRO ØSTERGAARD” er en historie om
en lille forladt gård der i sit forfald bliver
en vemodig og poetisk fortælling om et
enkelt og simpelt liv.

Landskab Island 2016
90 x 90 cm, olie på lærred

8. september – 30. september
Hanne Skyum. Fernisering 8. september
Hanne Skyum er uddannet fra Det jyske
Kunstakademi 1983-87, og har siden da
udstillet på utallige museer og gallerier
i Danmark og i udlandet. Hanne Skyum
har også lavet messehagler og antependier til flere danske kirker, og store
udsmykninger i offentlige bygninger.
Hanne Skyum har modtaget adskillige
udmærkelser for sin kunst.
Om udstillingen i Toldboden siger
Hanne Skyum:

”Træsnit tryk og trærelieffer, og kombinationer vil måske snige sig ind.
Til indholdet griber jeg alt, der kan fange
mig. Naturen har hovedrollen med sine
organiske træ- og rodformer, krogede og
stringente, krøllede, nedgroede og himmelstræbende. Lyset der blender eller
gør synet langt. Nordiske landskaber og
de sære og oplagte hverdagssyn som jeg
prøver at formulere og kalde frem i nye
abstraktioner”.

