med det både i form og flade, og det kan dekoreres og
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s,den overi,adebehand,es, så det b"ver he,t transparent

og skaber en taktil tiltrækning.

Som kunsthåndværker synes Elsebeth. det er en udforsom kunst er også at gå ind i en arbeidsproces og

metode, som har en lang histone og mange tradltioner

dring at arbejde med et materiale, som trinvis bygges

op gennem flere processer og som siden fremstår både

bag sig llgesom glasset og keramikken. Papiret er et ma-

skrøbeligt og i fast form.

teriale, som også har den mulighed, at man kan arbejde

Kunstneren vil være t/l stede ved fernisemgen.

En vild poet,en fandenivoldsk mal-

gemmer sig bag masken finder han spændende.

er og en passioneret kolorist, han

Farven rød er hans foretrukne, rød er den mest sym-

er det hele,GunleifGrube, og han

er det mere og mere! atat afArt.
rvlag. Hanne lundgren Nielsen.

GunleifGrube er født på Færøerne, og det har sat
tydelige spor på hans kunst, der svinger fra ildrøde
vulkanske udbrud -til lysets poesi!

Mennesket og masken er altid i centrum, lsær det der

bolladede farve derfindes -rød er bl.a. kærlighedens,

blodets, ildens og kampens farve.
Gunleif Grube har stor succes i Danmark og udlandet.

Udover fast Galleri i Tyskland og spanien er hans
kunst repræsenteret bl.a. i usA, Kina,japan,Tyskland,
Frankrig, mm.

Kiinstneren vil være t/l stec)e vec} femiser/ngen.

Kiell Ekstr6m blev født i 1961 i det

Brasilien, Cubajapan, lndien, Mexico, Oman og Egypten.

svensktalende Åland midt\/ejs mellem

Mange af disse ture er dokumenteret i hans akvarel bøger

Finland og Svenge i Østersøen. For

Kjell Ekstr6m er autodida+¢ som kunstner Han har en
etnologisk og kunsthistonsk uddannelse.Ved siden af sft

12 år siden stariede K]ell som kunst-

ner og freelance skribent på fuld tid, men har malet siden

kunstnenske arbeide, leder han Onningeby Artlst koloniens

sidst i 1970' eme.Akvarel har længe været hans foretrukne

eget museum "Onningeby Museum" og kører sft eget

teknik. men for ca. et år siden begyndte han også at

sommergallen " Berghåll" i F6g16, Ålandsøeme. Hans CV er

arbejde i akry. Hans motiver kommer fra naturen, selvom

omfattende og omfatter over 50 soloudstillinger i, foruden

han sjældent skjldrer virkeligheden. "Det vigtigste for mig

de nordiske lande, bl.a. Estland, Letland ogTyswand. Han er

er at få en billed-id6. Det kunne være et Øjebliksbillede,

repræsentenet på Nordisk Akvarel rvluseum i Skårhamn,

der er ætset ind på nethinden" Natur speciek den ønge

Sverige, og papir- og akvarelmuseet i Fabnano, hlien.

Skærgård i Åland, er vlgtig for K)ell Gennem årene har han
dehaget i utallige maleri-ture til eksotiske steder som Ball,

Kunsmeren vil ikJ<e være til stede ved flemiseringen.
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En ulykke i min bamdom gorde, at

tro på. at jeg har noget at fortælle med mft ma]en.1 mdenet

jeg i nog]e år ild<e kunne hellige mig

stræber jeg efter at omsætte et indtr)^< en oplevelse, visueh

nogen ftsiske aktJvfteter Papir blya.nter

eller indefia kommende, til farve og fom i et reduceret og

og far\/ebYanter blev en måde for mig

forenket udtryk. i håb om, at seeren kan flnde noget, der

at opdage og skabe, og dette fulgte mig gennem årene. Efter

kan genkendes.

en mekanisk uddannelse og flere tekniske fag tog kunstmal-

Som mand og ma]er er man påvirket af hvad der sker i

erarbejdet over i begyndelsen af 1980'eme. Orebro Art

den store og den lille private verden. Når man står der

College og Gerie kunstskole på vestkysten af Svenge gav

med pensel i hånden, kan man ikke lyve for sig selv og srt

mig en god start.

publikum. Det bli'r som der bli'r; undertiden bst og let, og

Succes med at være repræsenteret på blandt andet Lliev-

undertiden påvirket af dysttt og sørgelige hændelser

alchsvårsalong fire gange i løbet af 90'eme har st)ri¢et min

KLJnstneren vil være t]I stecle ved ftmisenngen.

www.frederikssund-kunstforening.dk

T]" Linda Rber er født på Grønland af en

Nordisk vandreudstilling og er endnu på tume.

grønlandsk mor og dansk far Hun er

Unda Rber har rejst rundt sammen med vandreudst]llingen

vokset op og har boet det meste af srt

og bogen - og har fomidlet projektet mange steder

ljv i Danmark.

Derudover har Linda RJber startet eget Galleri Grøn på

Linda Rber er medlem af Bllledkunst-

hjemadressen i år 201 3, hvor hun jævnligt invfterer gæste-

nemes Forbund og har arbejdet som professionel kunstner

udstjllere med i sine lokaler samt afliolder a/Tangementer og

siden år 2000. Hun har i sine værker arbejdet meget med

hun har aktueh planer om at opstarte kurser

Grønland som tema og omdrejningspunkt.

Linda Rjber har udstlllet mange steder i Danmark og på

1 flere år har hun haft meget fokus på det kuhur historiske

Grønland samt USA, Estland, Paris, Bruxelles,Tyswand,

Grønland, også forbundet med sin søgen efter srt eget ophav.

Svenge, lsland og Færøeme.

Dette bragte hende senere fiem tjl et kunstprojekL der var

Hun har udgivet flere fnmærker for Post Greenland og har

3 å^ undervejs. Et proiekt der består af t)^e protrætterede

fået tildeh fonds midler til flere kunstprojekter og rejser

personer og bogen ` `Grønland -Verden er som vi tænker den' '.

gennem åreme.
Sideløbende med sr[ kjnstnenske arbejde og Gallen, arbejder

Et projekt der sætter fokus på Grønlandsmed og Udfordnnger
lrTtemonen med projektet er at invhere tjl refleksion og debat

hun også som udviklingsteraperi i Svendborg kommune.

Både bog og de t)^Æ porirætter har i adskllige å-været på

Kunstneren vil ikke være til stede ved ftmisenngen.

Olav Ryan voksede op i byen Karasjok

arbejder som lærer i billedkunst og har god brug af sine

i finnmark amt.1 en alder af 1 s rejste

elevers kreative evner Onon CMc i Hllerød har åbnet

han til Tønsberg og beg)rndte sin ud-

dørene for hans arbejde, og han har siden 2007 haft en årlig

dannelse til folkeskolelærer: Siden da,

udst]lling der

har han studeret religion, medievidenskab og kunsthistone.

Værkeme han nu udstiller i Fredenkssund Kunstforening

0lav begyndte sh art)ejde som akvarelmaler i en alder af

er sl<abt 1 hans atelier i Melosa. Han ser sig selv som en

19 år og solgte sh første værk til 'The National Gallery"

opdagelsesrejsende i den tredmensionelle ekspressic)n. At

(nu Museum of Contemporary Art). Sarmdig med att>ejdet
som skolelærer har han atbeidet i akvarel, fotografisk doku-

t]lbage, når man først er startet De dele, hiv og motorsav

atbejde i træ er som at arbejde med akvarel; der er ingen vej

mentation, Museum `s design og som kirke tekstildesigner

har skåret væk. kar` ikke blrve bragt tilbage

art i Norge.

Olav Ryan finder inspiration i billedhuggertradftionens

1 Danmark har han bl.a. udstillet på Skælskør College ( 1983),

årtusinde mangfoldighed. Han søger at gengrie forskelllge

Musik-teater og cafevon Hatten i Randers, Njalsgård Kunst-

stemninger Derfor er der"blinde' ' og lukkede øjne i skulp-

forening Skovbro Kunstforening, Onc)n Civic, lslebierg Kirke

tureme. De sorie skulpturer er belagt med bivoks og linolie.

og Lægeme i Skævinge.

1 de sidste år har Olav arbejdet med kombinationen keramlk

1 de seneste år har han arbejdet med illustrationertil egne

og træ og nu med overilade behandling med akryl og olie.

diste (2009-2015), med akrymalen samt skulpturer i træ

Skulptureme er beregnet tjl at stå sammen med store akryl-

og keramik. 0lav Ryan har siden han kom til Danmark ikke

malerier hvor fohioldet mellem to mennesker udforskes.

udstillet meget ved siden af jobbet som skolelærer Olav

Kunstneren vil være tJl stede ved ftmisenngen.

Sigrdn Einarsd6ttir tog afgang f.ra

eftertragtede på udstillinger i Europa -Bornholm

Skolen for Brugskunst, glasafdeling

Art Museum, Hempels Glasmuseum og European

I 979 og i 1985 tog 616f Einars-

Glass Festival Polen 2014, men også 3 gange fundet

d6ttir afgang fra lslands Kunst- og
Design skole, tekstil afdeling. Siden har de haft en

plads i det mest eftertragtede glasmagasin i verden,
New Glass

karriere i hvert sit fag, men i 2002 begyndte de at

Review. Deres kunst findes på Designmuseum

bruge begge medier i et og samme værk.

København og Glasmuseet Ebeltoft.

Disse værker er blevet godt modtaget og har været

Sigrun vil være til stede ved f(erniseringen

www.frederikssund-kunstforening.dk

