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Else Elisabeth Andersen, Maler * www.elseelisabethandersen.d  k

Malerier udført med olie og tempera på lærred.

#1  Sort Urlandskab 85 x 100 cm 10 000 kr.

#2  Hvidt urlandskab 85 x 100 cm 10 000 kr.

#3  Blåt urlandskab 35 x 40 cm   3 000 kr.

#4  Genslyng 30 x 45 cm   4 000 kr.

Thomas Dausell ,Billedkunstner * www.thomasdausell.dk

#1  SILVERED 1/10 5300 kr.

Helga Exner, Smykkekunstner * www.helgaexner.dk

#1.  Perlependul           sterlingsølv, rav    privateje

#2.  Perlependul           sterlingsølv, granat, perle   2.000 kr.

#3.  Perlependul           sterlingsølv, perle, emalje   3.500 kr.

4#.  Perlependul           sterlingsølv, perle, emalje   5.000 kr.

#5.  Perlependul           sterlingsølv, perle, emalje   5.000 kr.

#6.  Perlependul           sterlingsølv, konkylie, perle, emalje   5.000 kr.

#7.  Perlependul           sterlingsølv, perle, emalje   4.000 kr.

#8.  Perlependul           sterlingsølv, granat, perle 15.000 kr.

#9.  Perlependul           sterlingsølv, perle, emalje    privateje

#10.  Perlependul           sterlingsølv, perle, emalje   5.000 kr.

#11.  Perlependul           sterlingsølv, perle, bladguld   5000 kr.

Karen Marie Fredslund, Blandform * http://www.kmfredslund.dk/

#1  "Tårn" (bly) h. 74 cm 4500 kr.

#2  "Kogle" (bly) h. 32 cm 4500 kr.

#3  "Vækst" (bly) h. 17 cm 2600 kr.

#4  "Kogle" (plastik) h. 35 cm 4.500 kr.

#5  "Ukendt vækst" l  (plastik) h. 25 cm 2200 kr.
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#6  "Ukendt vækst" ll (plastik) h. 20 cm 1800 kr.

#7  "Overlevelse" l (plastik) 54 x 54 cm 5000 kr.

#8  "Overlevelse" ll (plastik) 54 x 54 cm 5000 kr

#9  "Krisetid" (vævet plast) 85 x 70 cm 6000 kr.

Buller Hermansen, Keramiker *http://www.bullerhermansen.dk/

#  1  Ovalt Fad  ”grønalgen” 5000 kr.

Brændefyret Stentøj:

#  2  Ovalt Fad 6000 kr.

# 3  Vase blå / brun 5000 kr.

# 4  Brun  Vase 2200 kr.

#5  Sort Kande 1200 kr.

# 6  Brun Kande 1200 kr.

# 7  Blå skål   600 kr.

Katrine Hvid  * www.katrinehvid.dk 

Vessels er en serie værker, hvor materialitet, farver og cirkler spiller op til hinanden. 

Materialer: Farveblyant, blyant, binder og bomuldslærred.

#  1 -8 Vessels 40x33 cm         pr. stk. 3.000 kr.

Poul Jepsen, Skulptør * www.pouljepsen.com

#1  "Hyldest til en lille torso"  bronce + bl.matr. 120 x 30 x 30 cm. 7.700 kr.

#2  "Hyldest til Nike"  stentøj + bl.matr. 132 x 40 x 40 cm. 9.500 kr.

#3  "Hyldest til en torso" bronce + bl.matr. 138 x 36 x 36 cm. 9.500 kr.

#4  "Hyldest til soklen som sådan bronce + bl.matr.  158 x 40 x 40 cm 9.500 kr.

Birgit Kjærsgaard, Mediekunstner, Arkitekt http://verdensrum.wixsite.com/verdensrum 

"Mandala landskaber." Serien er inspireret af japanske bjerglandskaber og skabt i et 3D-
computerprogram. Materiale: Print på metallic papir monteret med glas.
#1  Landskab#01, 50 cm x 50 cm 6.000 kr. 
#2  Landskab#02, 50 cm x 50 cm 6.000 kr.
"Fletværk". Serien er inspireret af kinesiske fletværk og skabt i et 3D-computerprogram. Materiale: 
Print på metallic papir monteret med glas.
#3  Fletværk#01, 50 cm x 50 cm 6.000 kr. 
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#4  Fletværk#02, 50 cm x 50 cm 6.000 kr.

Carsten Langkilde, Billedkunstner, Fotograf * www.carsten-langkilde.dk

#1  Prædikestol #1 - Kolby Kirke 50x60 cm 1.800 kr.

#2  Prædikestol #2 - Besser Kirke 50x60 cm 1.800 kr.

#3  Prædikestol #3 - Onsbjerg Kirke 50x60 cm 1.800 kr.

Erling Leick, Maler * www.erlingleick.dk

Tre oliemalerier
#1  Parafrase efter Le déjeuner sur l`herbe af Édouard Manet    120 x 90 cm 9.000 kr.
#2  Verdenshavenes dronning 120 x 100 cm 9.000 kr.
#3  Trommeslager  120 x 100 cm 9.000 kr.-

Karin Munk, Fotograf * www.karinmunkfoto.dk 

HIRTSHALS FYR og bygningerne omkring det står hvidkalket i det grøn visne klitlandskab. Nedenfor
ligger stranden og havet. Alt er enkelt og stort, fuldt af detaljer, indkig og udkig. Mine motiver. 
Sommeren 2015. 

#  1 - # 2 40 x 50 cm pr. stk.  3000,00 kr.

#  3 - # 20 30 x 30 cm pr. stk.  1500,00 kr.

Kaare Nielsen, Skulptør / Blandform * kaare@eriksmindeefterskole.dk

Måltid

Igen og igen samles vi om bordet og måltidet. Der er noget på én gang selvfølgeligt og alligevel 
ganske særligt over dette hverdagsscenarie, som handler om andet og mere end blot at få stillet sin
sult. På bordet er der en række faste elementer. Skåle, tallerkener, glas, der rummer mad og 
drikke. Og bestik; formet som kløer og tænder til at angribe maden med. Skik og sædvane 
bestemmer måden, hvorpå vi spiser, hvad vi spiser og hvornår. Det starter med et dækket bord og 
en orden, som efterhånden nedbrydes og bliver til en ny orden, skønt den fremstår som uorden. 
Tingene står ikke længere, hvor de stod. Der er levninger, noget står måske helt urørt.

#1-9  Måltid  Flydende akryl på papir, 30x42 cm, 50 x 65 cm           pr. stk. 3000,- kr.

Vibeke Nørgaard Rønsbo, billedhugger * http://www.vibekenr.dk/ 

’Apparater-modelleringer’ (Brændt stentøjsler): serien er modelleret efter erindring om en tids 
apparater, hvor apparater trådte frem med et markant fysik udtryk, som afslørede en del af deres 
teknik og mekanik. 

# 1  ’Telefon’  3500, - kr.
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# 2  ’Kasseapparat’  5500, - kr.

# 3  ’Regnemaskine’  2900, - kr.

# 4  ’Grammofon'  5500, - kr.

# 5  ’Spolebåndoptager’  6000, - kr.

The Missing Link: Print på akryl/ policabonat, stål,  med æblets mangesidede symbolik 
kommenteres menneskets evige jagt på naturens DNA / kode.

# 6  The Missing Link  18000, - kr.

Inka Sigel, Billedkunstner * www.inkasigel.com 

#1  "Forest song"   2.300 kr.
#2  "Forest song"   2.000 kr.
#3  "Blau", 105x105 17.000 kr.
#4  "Lautlos" 60x70   6.500 kr.

Kontakt personer:   Else Elisabeth Andersen:   elseelisabethart@hotmail.com   *   Poul Jepsen:    
jepsenpoul@hotmail.com

Download Web-katalog til udstillingen på: http://www.ok18.dk/Aktiviteter/KunstVaerket-2017/Web-
katalog.htm
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