
Alling Kunstcafe 2012    

7 juli kl. 14 er der fernisering i Alling for 20. gang, så det er jubilæums udstilling i år. Med 15 

kunstner sjæle i de hyggelige omgivelser er der lagt op til en rigtig god oplevelse. 

Fra Aarhus får vi lejlighed til at vise nogle af Tom Boes eventyrlige malerier. Med en baggrund 

som maler og bygningskonstruktør falder det ham naturligt at arbejde med stærke farver, ofte med 

en afspejling af mennesker, dyr og især elementer fra bygninger placeret i skøn forening med 

farverne. 

Fra Ry har vi inviteret Eva Konrad Hanneslund, Martin Eggert og Bodil M. Lund. 

Eva henter bla. inspiration fra folk hun møder på gaden. Eva kan lide at betragte folks ansigtstræk. 

Martin henter typisk elementer fra det danske landskab, fritstående træer, åbne marker under alle 

årstider og lysforhold, stemninger i naturen roen og idyllen i sommerlandskabet, det enorme træ, 

uro og uhygge, jo vi kommer langt omkring. 

Bodil som vi genkender fra butikken på Skanderborgvej får vi også lejlighed til at møde på 

kunstcafeen. Betragter man Bodils malerier får man indtryk af en allesteds nærværende kraft. I 

billederne indgår menneskeskikkelser som en integreret del af billedet sammen med  landskabs 

elementer. 

Så bliver der et gensyn med Birthe Tandskov.  Birthe er impulsiv og meget eksperimenterende, 

mennesker og natur. Hun genkendes på sikre farvevalg og ofte utraditionelle billed-formater. 

Vores ”huskunstner” Birthe Nissen viser sig fra den mere abstrakte side i år med en række store 

meget farverige landskaber. 

På Djursland har vi fundet  Asgeir Danielsson,  der udstiller computer grafik. 

Fra Alling skal vi have et gensyn med Lennart Sørensen og Frida Andersen, der i år deltager med 

skulpturer. Det er nyt fra den kant så det bliver spændende. Lennart vil også være at finde blandt 

malerne. 

Endelig har vi Poul Erik Schrøder og Kenneth Vex  med deres finurlige og til tider  provokerende 

skulpturer. 

Blandt kunsthåndværkerne er der en del nye navne. 

Strik ved Øland Design. Glas ved Lone Jacobsen. Pileflet og gaveartikler fra Majbrit Holm 

Endelig her vi en overraskelse uden for programmet, idet vi har fået den meget kreative kvinde 

Trine Kirk fra Stilling med, dels med skulptur dels med smykker. 

 

Kenneth Vex 


