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Anne Østergaard:
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50 x 70 cm

Hardy Brix: Arktisk Landskab 5,
2009, olie, 115 x 115 cm

Annette Fausø: Udsigt over Fur, 2004, olie, 52 x 121 cm

Bøje Prejsler
Hansen:
Central Park
- New York,
2014, olie,
70 x 70 cm

UDE OG HJEMME
Hardy Brix, Annette Fausø, Bøje Prejsler Hansen og Anne Østergaard
Hvorfor arbejder billedkunstnere sammen?
Det har kunstnere altid gjort, er den ene forklaring. Collective Making hedder det nu om dage, når kunstnere arbejder sammen. Fællesskaberne er med til at punktere myten om den ensomt arbejdende kunstner
befriet fra tid og sted.
Selv om vi udtryksmæssigt er fire meget forskellige kunstnere, kan vi lide at arbejde sammen og udfordre
hinanden kunstnerisk. Det giver en særlig energi og dynamik. Det er en anden forklaring.
Vi rejser sammen og hver for sig ud i verden for både at opleve nyt og for at opsøge de klassiske rødder.
Det nordiske er meget i fokus i disse år. Inden for malerkunsten taler man også om det særligt nordiske.
Det handler især om gråtoner, mørket og lyset.
Vi vedgår os med stolthed vores nordiske arv og har haft adskillige berigende og arbejdsomme ophold på
dels Kunstnerhuset i Sønderho på Fanø, dels på den anden side af Polarcirklen i Kunstnerhuset i Lofoten,
som primært er for nordiske kunstnere.
Kunstnere har gennem alle tider søgt hinandens selskab for blandt andet at give hinanden faglig kritik.
Tvivlen nager altid, når man maler, men i et fagligt fælleskab er sparringen nødvendig og guld værd.
Samarbejdet os fire kunstnere imellem har allerede ført til flere fællesudstillinger. Den indbyrdes kritik og
udvælgelsen af værkerne til den enkelte udstilling er en meget givende arbejdsproces, ligesom arbejdet
med at stable denne udstilling på benene har været det.

Hallofoten

Hardy Brix
Bülowsgade 54
8000 Århus C
Mobil 40 34 11 65
hardybrix@gmail.com
www.hardybrix.dk

Arktisk
Landskab 2,
2009,
olie på lærred,
115 x 115 cm

Hardy Brix´ maleri er på en gang meget nordisk og dybt særegent. Paletten er presset til det yderste
med et væld af brækkede farver, fra de mørktonede til de lyse atmosfæriske oliemalerier.
Akvarellerne er direkte naturiagttagelser af lys, stemning og vejr.
Her er ingen nørklen eller tøven. De bedste akvareller bliver til, hvis han er under pres.
Vejret sætter sine spor såsom sand, regn og iskrystaller på sin egen særlige autentiske måde.
De seneste par år har der været mere fokus på akvarelmaleriet, med to rejser til Lofoten og to til Svalbard, senest med Art & Science Expedition to the High Arctic, Svalbard.

Annette Fausø
Ivar Huitfeldtsgade 59A
8200 Aarhus N
Tlf. 26 56 74 30
af10@jubii.dk
www.annettefausoe.dk

På vej,
2010,
olie på lærred,
30 x 30 cm

Mit arbejde med maleriet er min passion, en dialog med omverdenen, hvorigennem jeg tilstræber at udtrykke det, der optager mig, på en interessant måde.
Jeg arbejder i serier, som kan have vidt forskelligt indhold, men det er den samme grundsubstans, som
går igen:
Jeg tænder først og fremmest på farverne og lyset. Hvis det lykkes at få de ting til at fungere, kommer
historierne som regel også frem. Måske som humoristiske eller nostalgiske hentydninger til hverdagens
ofte oversete små trivialiteter og til livet omkring mig lige nu.
Hensigtserklæring: ”Free your mind,- and your ass will follow!”

Bøje Prejsler Hansen
Godfred Hansens Vej 34
8200 Århus N
Tlf. 22 98 52 96
bojep@hotmail.com
www.bojehansen.com

Uden titel,
2014,
olie på lærred,
70 x 70 cm

Mit egentlige motiv i mine billeder er faktisk farverne. For det meste bruger jeg noget konkret, en fysisk
ting som start og udgangspunkt til at ”hænge farvene på”. Ofte laver jeg kraftige abstraktioner ud fra
grundmotivet. Til det har hovedinspirationskilden, for det meste, været naturen.
Siden 1998 har livet i koralhavet været det foretrukne udgangspunkt, hvor jeg bl.a. har taget små områder af fiskene, forstørret det op og ofte abstraheret det til ukendelighed. Nu har den almindelige ”evolution” ført til, at jeg også laver forenklinger af naturen over vandet. Stadigt arbejdende med hele paletten.
Samtidigt er jeg begyndt at mixe materialerne.

Anne Østergaard
Mondrupsvej 20A
8260 Viby J
Mobil 30 22 08 65
snabelanne@gmail.com
www.anne-oestergaard.dk

Bramgæs i nordisk landskab, 2012, akvarel, 30 x 60 cm

”Akvarelmaleriet har alle de kvaliteter, som drømme er lavet af. Derfor kan et lille vandfarvebillede virke
så stort og stærkt på os, der ser på det. Den umiddelbarhed, som det udstråler, rammer os, og ofte er der
småfejl og mangler i billedet, som undskyldes af dets flygtige og hurtige karakter, men som når billedet er
godt, netop bidrager med en særlig energi og intensitet. Akvarel er øjeblikkets medium. Den giver kunstneren muligheden for at arbejde hurtigt og spontant. Når billedet lykkes, kan beskueren mærke spontaniteten og se bevægelsen i det. På den måde formidles øjeblikkets helt særlige karakter”.
Kunstskribent Trine Rytter Andersen om Anne Østergaard, uddrag

INVITATION
til åbning af udstillingen

UDE OG HJEMME
med kunstnergruppen Hallofoten

Hardy Brix, Annette Fausø,
Bøje Prejsler Hansen og Anne Østergaard
lørdag den 13. februar 2016 kl. 11.00
Udstillingen åbnes i en dialog med kunstnerne.
Der er gratis rundvisning i Kunstetagerne den første torsdag i måneden kl. 15.00.

www.kunstetagerne.dk
www.designarkivet.dk

rhhobro . 98 52 02 77

Hver torsdag fra kl. 16.00 - 17.30 er der åbent i Rud Thygesen Arkivet
for moderne møbelkunst og design, der er indrettet i brygger Bies statelige 10-værelses lejlighed.

