Samsø Kunstforening
Program 2022

Maja Lisa Engelhardt

Udstillinger
9.-24. april

Erik Boye

21. maj-6. juni

Erik Reinert og Jane
Klostergaard

6.-21. august

Stor sommerudstilling
se følgende sider

8.-23. oktober

Els Cools og Oliver Streich

Åbningstider: Alle dage 15:30 – 17:30
Vi inviterer til fernisering i Maarup Galleriet den første lørdag i hver udstillingsperiode kl. 15:30

Med venlig hilsen

Samsø Kunstforening

Øvrige udstillinger
Erik Boye: Udeliv og tegnelyst ligger til grund for
malerier med kyster, haver og horisonter, fugle,
græs og blomster. Det handler om tilværelsens
gaver og vilkår. Erik bruger store og små pensler –
og sin T-shirt - til at male med. Han har vandret i
de nordiske lande og i Skotland og England. Nu
bor han tæt ved Aarhusbugten og henter motiver
der. Erik er optaget af keltisk kristendom, hvor naturen opfattes som Guds store bog.

Erik Reinert (se billedet) viser i sine malerier en
kærlighed til energi i kraft af lys, farver og bevægelse. Han glædes over farverne på stranden, i
haven eller skoven. Ofte kan der være nogle sjove
dynamikker mellem forskellige aktører på lærredet. Malerierne lægger op til, at beskueren kan
tænke eller opleve en historie eller fortælling.
Jane Klostergaard bliver inspireret af naturen og
fornemmelsen af leret i hænderne. Hendes teknik
er en blanding af at dreje og modellere videre
med inspiration fra det ubevidste hvor form og
farve rumler videre fra livet i verden. Den ovale
form og overflader får struktur fra det sete på gåture ved havet.
Els Cools og Oliver Streich er kunstnere og illustratorer De mødtes på Kunstakademiet i Bratislava. Siden 1992 har de boet og arbejdet i Danmark.
Els Cools er født og uddannet i Belgien. I en realistisk stil, med et strejf af surrealisme og humor
maler hun livets og hverdagens små hændelser.
Tilskueren indbydes til tolkninger og spejlinger og
et sårbart og tragikomisk møde med sig selv.
Oliver Streich er født i Bern. Han har afsluttet
sin uddannelse som tegner og grafiker på Kunsthåndværkerskolen i Kolding. Hans stil som kunstner og illustrator er skæv og humoristisk. Motiverne kommer gerne fra dyreverdenen.

Sommerudstillingen

Som et ”plaster på såret” efter flere coronaaflysninger, vil vi i år samle
værker af nogle store navne i dansk og europæisk kunst. Udstillingen,
afholdes i samarbejde med Gallerie Moderne i Silkeborg.
Maja Lisa Engelhardt er født på Frederiksberg i
1956. Hun bor og har gennem mange år boet i
Parisforstaden Colombes, i øvrigt i Asger Jorns
hus. På trods af hendes mange år i Frankrig, er
hendes værker stærkt inspireret af hendes opvækst ved Sejrøbugten i det nordvestlige Sjælland.
Herfra henter hun inspirationen til de mange natur- og landskabsbilleder. Engelhardts form ligger
tæt på det abstrakte, men ikke mere end at man
let fornemmer konkrete detaljer som træer, roser
m.v i hendes landskabsbilleder. Maja Lisa Engelhardts religiøse interesse blev skabt ved læsning af
Søren Kirkegård.
Engelhardts uddannelse på Det Fynske Kunstakademi afsluttedes i 1980. Hendes debutudstilling
fandt sted i 1985 i Kunsthallen Nikolaj Kirke. Denne udstilling, som blev særdeles godt modtaget
blev snart efterfulgt af udstillinger på Charlottenborg i København samt Grand Palais i Paris. I 1995 havde hun et succesfuldt ophold i New
York.
Af kendte værker i Danmark kan nævnes: KTAS' hovedsæde i København, Danmarks Radio,
fire store malerier til Københavns Universitet Amager, Højesteret samt udsmykning af ikke
mindre end 31 danske kirker.
Maja Lisa Engelhardt har siden 2001 været medlem af kunstnersammenslutningen Corner.
Corneille er en belgisk kunstner som blev født i
1922. Han døde den 5. september 2010.
Corneille var uddannet på kunstakademiet i Amsterdam og var én af grundlæggerne af COBRA
(Copenhagen, Bruxelles, Amsterdam) kunstnerbevægelsen i Danmark, hvortil også danske kunstnere som Eiler Bille, Henry Heerup og Asger Jorn hørte.
Corneille har haft mange og meget forskellige udstillinger over hele verden og arbejdede altid, hvor han så end befandt sig. Corneille har
haft en endog meget stor produktion og har udfoldet sig på mange forskellige medier: maleri, tegning, grafik, keramik, poesi og skulpturer. Man har sagt om Corneille, at det at arbejde med billeder er hans måde at tænke på.
Corneille beskæftigede sig også med udgivelsen af poesi, som blev udgivet i COBRA Magasinet.
Da COBRA gruppen blev opløst i 1951 flyttede Corneille til Paris, hvorfra hans periode med
primitiv kunst stammer. Han skabte en samling af primitiv afrikansk kunst, som blev en
inspirationskilde til hans kunst fra den periode, hvor hans værker blev præget af fantasifulde motiver med f.eks. eksotiske dyr og genstande.

Andrej Borisovitj Kolkutin er født i 1957 i omegnen af
Vladivostok i det daværende Sovjetunionen. Han er uddannet i 1982 fra Repin Kunstakademi i Sankt Petersborg. Kolkutin arbejder med såvel oliemalerier på lærred som grafiske værker men har også udført bemalede skulpturer i
træ. Kolkoutin er medlem af den russiske kunstnergruppe
"The Foster Brothers", der også blandt andre tæller kunstnerne Andrej Jefi og Evgenij Lindin.
Kolkutin bor og arbejder i Kaukasus, hvor han ofte skildrer
almindelige mennesker fra denne egn. Hans motiver har
ofte religiøst indhold med bibelske motiver, med inspiration
fra den russiske ikonkunst, hvor hans ”ikoner” ofte danner
en ramme om hans billeder, og hvert enkelt billede i rammen har en symbolsk betydning. Hans religiøse interesse
har været et problem , for han voksede op i det stærkt
ateistiske Sovjetunionen og blev først døbt som 32 årig, da
Sovjetunionen var under opløsning og censur var under
afvikling
Kolkutin er en vigtig del af den postsovjettiske kunst sammen med, som tidligere nævnt, en række andre russiske
kunstnere. Hans inspiration kommer fra den forhistoriske
tegn- og hieroglyfbaserede, græsk-byzantinske samt især
russisk-ortodokse ikonkunst. Også det tyvende århundredes kunstnere som Kandinsky har været en inspirationskilde for Kolkutin.
Kolkutin bor og arbejder i byen Natchic i Kaukasusomådet, og har ofte deltaget i udstillinger i Danmark f.eks på Sygeplejeskolen i Århus, Museet for Religiøs Kunst, samt i Kastrupgårdsamlingen
Jørgen Nash, født Axel Jørgensen i Vejrum ved Holstebro i 1920, død 17. maj 2004. Han var maler, digter og
kendt som provokatør. Han var far til billedkunstneren
Carsten Nash.
Jørgen Nash fik sin litterære debut i 1942 med forskellige
lyriske og satiriske værker blandt andet ”Atomelegien”. I
1947 debuterede han som billedhugger, hvor han siden
har arbejdet med aktionskunst. Her er målet jo netop er
at nedbryde skellene mellem kunstarter som maleri, musik, skulptur m.v., ofte som udførte happenings. Hans billedstil kan beskrives som spontan og ekspressiv ofte udført i samarbejde med Jens Jørgen Thorsen. Et kendt eksempel på disse happenings er halshugningen af Den lille
Havfrue, som Jørgen Nash tog æren for, skønt det aldrig
er bevist. Jørgen Nash har endvidere i samarbejde med
sin hustru Liz Zwick udført malerier samt emaljeudsmykninger.
Nash var sammen med sin bror Asger Jorn involveret i
gruppen omkring situationisterne, hvor hans gård
”Drakabygget” var rammen om en kunstnerkoloni under navnet Bauhaus Situationisterne, og
man udgav tidsskriftet Drakabygget—Internordisk tidsskrift for kunst mod atombomber, paver
og politikere.

