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At arbejde med kunst er tit en ret ensom beskæftigelse. Man kæmper 
mest alene med sit stof og møder først publikum og kolleger, når 
arbejdet er færdigt og udstilles ved ferniseringen. Det er baggrunden 
for mange af de kunstnersammenslutninger, der findes i Danmark. 
Når kunstnere mødes, udveksler erfaringer og udstiller deres værker 
sammen, opstår der et meget inspirerende og befordrende fælles-
skab, der i høj grad er med til at udvikle den enkelte kunstner. Lige-
som publikum får en spændende visuel oplevelse ved mødet med de 
forskellige kunstneres specielle udtryk og stil.

Kunstgruppen Djurs, der startede 2006 under navnet Kunstens Venner 
Djursland, har netop til formål at fremme samarbejdet mellem de mange 
forskellige kunstnere og kunsthåndværkere på Djursland. 

Vi håber, at denne brochure med kunstnerpræsentationer af sam-
menslutningens 30 medlemmer vil give kunstinteresserede et overblik 
og øge interessen generelt for alle disse dejlige, virtuose og spænd-
ende kunstværker, der produceres i vores fantastiske landsdel.

God fornøjelse!

Henrik Juhl Andersen
Billedkunstner &
Lektor ved Aalborg Katedralskole i billedkunst og historie
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Anette er meget optaget af 
havet, som er et helt fantas-
tisk element ved at være i evig 
bevægelse. Inspiration finder 
hun også, når hun af og til 
bevæger mig rundt i kajakken 
på Ebeltoft Vig, hvor specielt 
den kolde årstid kan være helt 
unik med iskold klart vand un-
der kølen. Duft, lys og lyd når 
en højere enhed, og ideerne til 
nye billeder står i kø.

Akryl er hendes foretrukne ma-
teriale, men olie og tush kan 
også blive arbejdet ind i billed-
erne – foruden sand/jord/strå 
eller papir, som giver en dejlig 
stoflighed i udtryksformen.

www.vendelboe-art.dk • anette.vendelboe@gmail.com • (+45)2292 7265 • Ebeltoft

Anette Vendelboe



Lagrede indtryk samlet gennem 
tiden, indtryk fra rejser og i de 
nære omgivelser, dybden og 
kontrasterne i naturens farver, 
nuancernes variation er det, 
der omsættes og nedfældes 
på lærred. Ved at bygge billed-
erne op i lag opnås balance 
mellem farve, lys og massivitet. 
Udtrykket kan være abstrakt 
men kan også bevæge sig 
over i realismen. 

Jeg maler, fordi jeg ikke kan 
lade være.

Annelise Bugge Lund

    www.annelisebuggelund.dk • annelise@lund-web.dk • (+45)2360 1850



www.modern-art.dk • aj@schacht-dk.dk • Kunstskolen på Mols

- at lytte til Bach´s musik - jeg 
mærker alle farver i 
en eksplosion af lys
- at eksperimentere, tegne - 
male - forme - sådan mærker 
jeg livet - så enkelt, i en rigdom 
af spørgsmål og muligheder 
- og netop nu - det flygtige, 
bløde vands kraft der skærer 
sig gennem sten og klipper 
- som visdom  sønderriver 
grådighed og fordomme.

Anni Juhl Schacht



Bodil Bossy maler ’Farven Blå’

I mine malerier gøres der brug 
af flere farver i harmonisk sam-
spil, men ’farven blå’ er for mig, 
den der bedst giver udtryk for 
min kreativitet igennem mine 
oplevelser af følelser og stem-
ninger, som opstår ved mødet 
med forskellige kulturer, kunst, 
tanker, litteratur, natur, og ikke 
mindst ved mødet med andre 
mennesker. 

Farver kan anvendes som et 
praktisk og effektivt værktøj 
til at fremkalde ideer være 
stemningsgivende samt være 
et dragende og opløftende 
blikfang.

Her er det kunstneren Pablo 
Picasso jeg har portrætteretwww.bodil-bossy.dk • bodilbossy1945@gmail.com • (+45)2327 5791 • Ebeltoft

Bodil Bossy



Jeg er autodidakt, men jeg har 
lært af min bedstefar, som er 
kunstner. Jeg har altid malet 
og tegnet siden mit barndom.

Jeg finder frem mit indre barn, 
når jeg maler akryl malerier. 
Et barn som leger både med 
farver og former og prøver at 
skabe en ny fantasiverden, 
der er fuld af glæde, styrke og 
livs bekræftelse. Jeg eksperi-
menterer ved at bruge forskel-
lige materialer og teknikker i 
mine billeder. 

www.erikmuffreinert.dk • houseoflime2@gmail.com • (+45)2253 8248 • Knebel

Erik Muff Reinert



Fotograferer flotte scener 
i naturen. Fanger det rette øje-
blik med den rette stemning. 

Makrofotograferer også 
en hel del.
 
Jeg har arbejdet med grafisk 
design i ca. 25 år og portræt-/ 
reportagefoto i ca. 12 år. I de 
sidste 3 år med landskabs- og 
naturfotografi.

gerdachr@gmail.com • Tronholmvej 5, 8410 Rønde •  (+45)2082 1734

Gerda Christophersen



Gitta Fris maler store og små 
landskaber, abstrakt eller så 
tæt på naturen som muligt. 
Både fra ind- og udland er 
de foretrukne motiver havet, 
stranden, sten, årstidernes 
skiften og blomster, der alle 
ofte indgår i malerierne.
I mange år udforskede hun 
landskaberne på hjemegn-
en omkring Djursland og 
Mols, mest havet og stranden 
og ofte i de store formater. 
Farverne skifter som vejret og 
lyset, nogle gange er farverne 
stærke, andre gange svagere 
og ovre i gråtonerne.
Det samme gælder også  
malerierne med inspiration fra 
rejser til blandt andet Færøerne, 
Island og Tyrkiet, som hun nær-
er stor kærlighed til.

www.gittafris.dk • gittafris@gmail.com • (+45)2329 5290

Gitta Fris



www.knebelart.dk • www.august-art.dk •  gitte.muermann@mail.dk

Mine malerier er malet med 
akryl, da dette materiale pas-
ser godt til mit temperament. 
Min inspiration får jeg hoved-
sageligt fra mit liv ved Knebel 
Vig. Jeg bor kun 40 m. fra 
vandkanten, og jeg nyder da-
gligt lysets spil i havet samt de 
mange pragtfulde sol op og 
nedgange.

Udover livet ved Knebel vig, 
elsker jeg at rejse, så jeg har 
også fået megen inspiration 
fra rejser i Norge, Færøerne, 
Island, Cypern, Thailand, Ma-
laysia med de mange skønne 
omliggende øer.

Det er altid lysets påvirkning 
på omgivelserne der for mig 
starter et maleri.

Gitte Müermann



Et mangeårigt arbejde med jern 
og stål danner baggrund for 
Ingolf Steffensens skulpturer. 
Ved hjælp af de sammenførte 
grundformers indbyrdes sam-
spil og i deres kommunikation 
med forskellige ofte rustfrie 
stålfragmenter og omgivelserne 
udtrykker Ingolf Steffensen sig 
I modernistiske metaforer. Han 
udforsker de forskellige jern-
typers muligheder og egen-
skaber i en virtuos kunstnerisk 
skabelsesproces. Produktionen 
spænder fra de mere tradi-
tionelle abstrakte modernistiske 
skulpturer, hvori de rustfrie stål-
fragmenters blanke overflade 
spiller sammen til de mere spe-
cielle assemblager og installa-
tioner, hvor jernet kan sammen-
føjes på en malet baggrund.

www.gallerilisco.dk • gallerilisco@gallerilisco.dk •  (+45)2010 2920

Ingolf Steffensen



www.gallerilisco.dk • gallerilisco@gallerilisco.dk •  (+45)2010 2920

Janni afprøver utallige kom-
binationer af farve, form 
og struktur, tiltrækkes og 
frastødes af forskellige mo-
tiver og kæmper med afmagt, 
selvransagelse, storhedsvan-
vid, mindreværd, lyst, stolthed, 
grådighed, utålmodighed, 
modløshed, ligegyldighed, er-
indringer, holdninger og tvivl, 
for at finde noget der er sandt 
i illusionen.

janni.kroejer.svendsen@skolekom.dk • (+45)2856 9534 

Janni Krøjer Svendsen



Motiverne i Kates billeder 
spænder vidt: Mennesker, dyr, 
blomster, byer, landskaber og 
bibelske motiver er skildret 
med varme, klare og stem-
ningsfyldte farver. Lyden af 
heste i fremmarch ligger latent 
i malerierne, så man tror at 
kunne høre dyrenes prusten 
og hovenes dumpe trampen 
for sit indre øre. Foruden de 
afrikanske værker kan Kate 
fremvise en række umiskend-
eligt danske motiver, som har 
inspireret til en anderledes 
farveskala end de stærkere 
varmt pulserende nuancer fra 
Nordafrika. 

www.katesandberg-art.dk • sandberg.kate@gmail.com •  (+45)8634 5400

Kate Sandberg



NATUR – den indre og den 
ydre- er overskriften for min 
produktion. Hvis vi med var-
somhed og empati lever i den 
og med den, da giver den os 
liv og næring.
 - Naturen er bevidsthedens 
værksted/ hvor sanserne 
skærpes/ øjet åbnes så det 
ser langt og igennem/ øret 
renses for støj/ næsen får nyt 
at dechifrere/ og talen skifter 
fra skinger - - -
Jeg fanges af en stemning, 
duften af kaprifolier, gærdes-
muttens sang eller en særlige 
parvepragt. Naturens farver er 
altid i harmoni.
Teksten kan lukke et billedet op. 
Jeg er ikke bange for at lede på 
sporet, så den oplevelse, der er 
min, bliver givet videre.

grobelli@gmail.com • Mols Bjerge Vej 20, 8420 Knebel • (+45)4280 1848

Kirsten Illeborg



Når jeg arbejder med mine 
billeder nyder jeg den indre ro 
det giver.
Jeg er meget optaget af 
naturen og specielt lyset og 
den stemning det kan skabe i 
et billede.
Jeg får stor inspiration fra 
naturen, når jeg opholder mig 
i Nordjylland, hvor jeg fra tid 
til anden opholder mig meget.

Kirsten Neimann

kirstenneimann@g.mail.com • Ugelbølle • (+45)4017 3774



kirstenneimann@g.mail.com • Ugelbølle • (+45)4017 3774

Jeg er uddannet arkitekt. I mit 
professionelle liv, har jeg altid 
beskæftiget mig med formgiv-
ning i bred forstand.
For ca. 30 år siden fik jeg en 
klump ler mellem hænderne og 
muligheden for at sidde ved en 
drejeskive. Så var jeg solgt! 
Som keramiker er jeg til dels 
selvlært, men har deltaget i 
kurser på bl.a. Aarhus Kunst-
akademi. Jeg har også suget 
til mig og fået ”staldfiduser” 
hos professionelle keramikere 
og pottemagere, da jeg holder 
meget af håndværket i 
keramikken.
Jeg arbejder fortrinsvis med uni-
ka brugsting som kuber, skåle 
og fade i stentøj. Ved siden 
af stentøjet arbejder jeg også 
med unika ting i raku-teknik.

www.ibsenkeramik.dk • ibsenlars@gmail.com • Knebel • (+45)24255403

Lars Ibsen



Lis kohl udfordrer sit publikum 
med sine energifyldte billeder. 
Hun provokerer med stærke 
farver og aktiverer erhver seer 
til at elske eller fordømme. 
Motiverne i form af dyremen-
nesker eller menneskelige 
dyr befolker lærredet i kapløb 
med øjets reaktioner. Den gule 
farve afgiver ekstra energi og 
påvirker beskueren til at ac-
ceptere naturens kræfter og 
menneskets kogende sind. Det 
er en rejse i Lis Kohls drøm-
meverden. En spændende,  
energifyldt og farverig rejse.

www.liskohl.dk • liskohl@mail.dk • (+45)6129 2010

Lis Kohl



www.liskohl.dk • liskohl@mail.dk • (+45)6129 2010

Jeg maler primært akryl på 
lærred og graden af figuration 
varierer fra det næsten ab-
strakte til det meget naturalis-
tiske. Jeg nyder at udtrykke mig 
gennem maleriet og på den 
måde fortælle en form for his-
torie. Jeg maler også portræt-
ter efter bestilling.

Jeg er uddannet arkitekt in-
denfor møbel og rum, og har 
arbejdet med grafisk design 
og illustration det meste af 
mit arbejdsliv. Jeg har tegnet 
altid og har for alvor taget hul 
på maleriet de sidste 5 år. 
Jeg har deltaget i forskellige 
malerkurser - senest på Aarhus 
Kunstakademi gennem flere år. 
Derudover er jeg medlem af 
foreningen Tegnerne.

www.lisbeth-støttrup.dk • kontakt@lisbeth-støttrup.dk • Knebel • (+45)2349 2263

Lisbeth Støttrup



Jeg er inspireret af former 
og farver, landskaber og 
stemninger, politiske dramaer, 
musik - himmel og hav... 

Inspirationen omsættes til 
ret naturalistiske udsagn i en 
ballance mellem komposition, 
kontrast og koloristisk samspil.

www.lisebarsoe-kunst.dk • lise_bo@post.tele.dk • (+45)2263 6091

Lise Barsøe



Landskab, natur, hav, strand 
eller stemninger er baggrund 
for mine abstrakte malerier. 

Intuitive/ekspressionistiske 
udtryk i dristige farver er ken-
detegnende for mine billeder.
Med bopæl i Uggelhuse, midt 
i den smukke natur ved Ran-
ders Fjord, og en opvækst 
på Ærø, er det klart, at mine 
omgivelser spiller en stor rolle 
for mit maleri.

Når jeg maler, tager jeg på en 
rejse ind i farvernes verden, en 
spændende rejse med masser 
af glæde, udfordringer og 
stræben efter det maleriske.

www.tuxen-art.dk • tuxen@vestdjursnet.dk • (+45)5187 4939

Mary Tuxen



Jeg laver beklædning, tasker, 
skulpturer, dekorationer til dig 
og boligen i filt.

Råuldens evner til at filte, 
optage farve, fastholde væve-
de åbne tekstiler som nunofilt 
og lade sig forme som leret til 
skulpturelle former tryllebinder 
og facinerer og udfordrer til ek-
sperimenter og leg. Jeg finder 
mange udtryk i de forskellige  
uldtyper, som jeg anvender  
sammen med andre naturfi-
bre som silke, bomuld og hør. 
Farvespektret spænder bredt 
lige fra naturfarvernes skala fra 
råhvid over de brune nuancer 
til sort. Andre farver får jeg 
gennem farvning med planter 
og miljøvenlige kemiske farver.

stoltze.merete@gmail.com • Klemstrupvej 15, 8550 Ryomgård • (+45)2262 2671

Merete Stoltze



stoltze.merete@gmail.com • Klemstrupvej 15, 8550 Ryomgård • (+45)2262 2671

Hverdagen, det nære, det 
forunderlige, det kendte, det 
ukendte, det oversete – alt 
kommer tættere på i mine  
fotorier. Hverdagen byder på 
meget mere, end mange af os 
bemærker.

Vi er i Danmark ikke helt så hur-
tige som andre til at anerkende 
fotokunsten og bruge den på 
væggene i firmaer, institutioner 
og private hjem m.m. Men det 
skal nok komme.

For at gøre mine fotorier mere 
tilgængelige - men stadig hol-
de fast i det unikke og særeg-
ne, har jeg på jydeting.dk lavet 
et nyt tiltag - fotobilleder med 
ægte jysk sjæl i begrænset 
antal til en god pris.

www.jydeting.dk • mogens@djursk.dk • (+45)4111 9910

Mogens Greve



Jeg arbejder i natursten, 
hovedsageligt fundet i dan-
ske grusgrave, samt i sten- og 
granitblokke fra hele verden.
Jeg inspireres af naturen, af 
ting jeg støder på i min hverda-
gen samt af den enkelte stens 
form og farver. Med fantasi, 
gerne krydret med en snert af 
humor, omsættes ide til udtryk 
i mine skulpturer.
Det er vigtigt for mig at skulp-
turen er en ”fryd for øjet” 
– at den er køn at se på.
Der sker en løbende udvikling 
med mine skulpturer, og jeg 
mærker mere og mere at jeg 
vil sige noget med de ting jeg 
frembringer med mine hænder 
– men igen: skulpturen skal 
være en fryd at se på – den 
skal være gjort færdig.

Morten Thuesen

www.mortenthuesen.dk • mthuesen7@gmail.com • Ebeltoft



Naturen, hvad enten det er den 
kultiverede eller helt urørte, er 
næsten altid udgangspunkt for 
mit valg af motiver. Jeg henter 
min inspiration fra Mols og Is-
land, derved får jeg inspiration 
fra natur, som er helt underlagt 
menneskene, og fra natur, hvor 
menneskene er helt underlagt 
naturen.

Jeg er autodidakt og har malet 
i mange år, deltaget i en lang 
række kurser og forløb, de 
seneste år på Kunstskolen på 
Mols.

www.meller-thomsen.dk • nete@meller-thomsen.dk • (+45)2398 2760

Nete Thomsen



nina@stenvad.net • Elmestien 9, 8586 Ørum Djurs • (+45)2035 9882

Mit keramiske arbejde er 
startet med rødler, senere kom 
stentøj og jeg er meget faci-
neret af at arbejde med por-
celain, papirler og af at kombi-
nere drejeteknik sammen med 
håndbygningsteknik. 

Pt. arbejder jeg med figurer 
som alle har en ”livs historie”, 
nogengang meget sorglig og 
trist andre ganger sjove og 
anderledes. 

Jeg får min inspiration af livet, 
hverdagen og fra den barske 
finske natur og kultur.

Hymyile, niin elämä hymyilee 
sinulle, det vil sige:
 
Smil, så smiler livet til dig!

Nina Barrett



nina@stenvad.net • Elmestien 9, 8586 Ørum Djurs • (+45)2035 9882

Jeg bevæger mig frit mellem 
den ægte fotografisk teknik, 
hvor erfaringer og hurtighed 
er afgørende og de kompleks 
bearbejdede billeder, hvor 
styring og kontrol af computer 
programmer spiller hovedrol-
len. Jeg prøver at fange virke-
lige handlinger i form af land-
skaber, lys og årstider. Fra de 
små detaljer til de store kon-
turer, giver naturen mig mine 
yndlings motiver.

www.pmpictures.eu • petru.in.agora@gmail.com • (+45)6136 1392

Petru Maier



Jeg er autodidakt billedkunstner 
og musiker og har i mange år 
komponeret og spillet musik, 
og føler da osse at maleriet 
springer fra den samme kilde 
som musikken. Det er en 
kilde som rummer poesien, 
humoren, fantasien, legen og 
passionen for livet. Jeg ser, at 
det vi opfatter i såvel musikken 
som maleriet, er et spejl af os 
selv - bevidst eller ubevidst.

Jeg mener, at når et menneske 
begejstres, bliver ked af det el-
ler bevæges på anden måde, 
er det noget i det indre der 
genkendes og for et øjeblik får 
lov til at blive hørt og set - et lille 
barn, en viis tanke, en passion 
eller ??? - det er beskuerens 
eget spejl der ”bestemmer”.

www.prebenbjerg.dk • prebenmik@hotmail.com • (+45)2445 8745

Preben Bjerg

www.solveighvidt.dk • mail@solveighvidt.dk • (+45)6130 6029



Personligt og i mine værker er 
jeg meget optaget af det sam-
mensatte liv – jeg er en sam-
mensat person,  verden og 
mine valg er meget sammen-
satte. 

– At jeg oplever verden som 
sammensat, kaotisk og skør 
ender jeg tit med at dyrke 
i mine collager og nyder at 
komme med en visuel kom-
mentar til det at færdes i det. 

Mine collager er dyrket i et 
skævt univers med humoristisk 
og melankolsk kant udformet i 
en (næsten) grænseløs sam-
mensætning af materialer.

www.solveighvidt.dk • mail@solveighvidt.dk • (+45)6130 6029

Solveig Mønsted Hvidt



Pileflet har siden begyndelsen 
af 90’erne været en stor del af 
min tilværelse. Pil er et spænd-
ende naturmateriale, som i sin 
opvækst hurtigt udvikler sig til 
slanke linjer med mange for-
skellige smukke farver. Disse 
bruger jeg, når jeg skaber 
mine skulpturer, fletter kurve 
eller anvender levende pil til 
skulpturer i haven.

Mine mange læremestre har 
gennem tiden inspireret mig 
til at eksperimentere med for-
skellige former og materialer.

sol@saabydal.dk • Såbydalvej 4, 8550 Ryomgård • (+45)2012 6066

Solveig Stampe Langballe



Igennem mine blomsterbilleder, 
prøver jeg, at skabe et univers af 
former og farver og ikke mindst,  
at lege med lys og skygger.

Tanken med billederne er, at 
skabe en ro og en glæde ved 
de øjne der ser.

Jeg tegner også tuschteg-
ninger. ”Skriblerier”, som én 
engang  kaldte dem. De bliver 
bygget op helt fra bunden 
med et mønster og derefter 
dekoreret i felter.

Mit nye projekt, er digital foto-
kunst, der er baseret på drama, 
lidenskab og eftertanke.

Jeg er inspireret af følelser, 
stemninger og oplevelser.

www.susannemosegaard.dk • smosegaard24@gmail.com • (+45)4018 7829

Susanne Mosegaard



Det fabulerende og fortællende 
går igen i mine billeder. Gen-
kendelige motiver og abstrak- 
tioner fletter sig ind i hinanden 
med forskellige udtryk – 
poetiske, sørgmodige, glade 
eller groteske. Mange gange 
vrimler det med fantasifigurer, 
masker og fugle, der tilsam-
men danner et eventyrunivers. 

Betragteren må gå på opdag-
else, finde lagene i billedet og 
digte med på historien.

Farvernes muligheder i 
forbindelse med figurerne og 
fortællingen er en konstant, 
legende proces, hvor det ene 
billede giver inspiration til det 
næste.

ullaphilbert@hotmail.com • Tingvej 44, 8543 Hornslet • (+45)2176 6394

Ulla Philbert



ullaphilbert@hotmail.com • Tingvej 44, 8543 Hornslet • (+45)2176 6394 vibeke@nilars.dk • Hyttenvej 6, 8586 Ørum Djurs • (+45)8631 7048

Story telling pictures

Jeg arbejder med malerier,
bland-form, ikoner og i træ.

Min inspiration er
naturen
kulturer
drømmeverdenen
og verdens gang.

Mit udtryk er fabulerende og 
en leg med farver og materialer.

Mine billeder rummer både 
humor og alvor.

Der ligger en historie i billed-
erne – ofte udtrykt i arketyper 
– en fabel eller en talemåde.

Vibeke Nilars





Kontakt & mere info
Du er altid velkommen til at kontakte de enkelte kunstnere eller 
at kontakte foreningen generelt på info@kunstgruppendjurs.dk

Se flere af kunstnernes værker, få mere info om foreningen og 
vores udstillingsaktiviteter på:

www.kunstgruppendjurs.dk
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Kunst og mangfoldighed
Kunstgruppen Djurs har til formål er at give 
udøvende kunstnere og andre kunstinter-
esserede en platform, hvor de kan dele og 
udvikle deres fælles interesse for kunst. At 
arbejde for udbredelse af og forståelse for 
kunst, kunsthåndværk og kunstneriske værdier 
gennem udstillinger og det inspirerende møde 
medlemmerne imellem, foredrag og kurser.


