
  

Viola P. udstiller i Hammel kunstforening. 

 

”Jeg synes, det er let at male naturalistisk. Udfordringen ligger i at skabe helt nye 

universer med farver, pensler og spartler”, siger billedkunstner, Viola, som i 

folkemunde aldrig hedder andet end Viola P - P for Pedersen med blødt d. 

I mere end tyve år har Violas liv været beriget af hendes passion for at udforske 

farvernes muligheder på lærredet. 

Udstillingen kan ses i Galleriet i Inside fra d. 2. november til d. 15. december. 

Der er fernisering onsdag d. 2. november kl. 17, hvor alle er velkomne 

  

  

Udstillingen 8450: 
13 Medlemmer af Hammel Kunstforening udstiller i Galleriet i Inside. 

De 13 modige medlemmer er : 
Hanne Nors, Mariann Petersen, Anneli Damgaard, Lene Fogtmann, Susanne Kalmar, Elisa 
Spørring, Rikke Bræmer, Ditte Bundgaard, Lars Kjeldsen, Birthe Sørensen, Lone Boye, 
Bente Andersen og Ellen Birgit Eilenberg. 



Der er fernisering TIRSDAG D. 4 OKTOBER kl. 19. Alle er velkomne!  
 
Den nye leder af Inside, Lars Lerche åbner udstillingen, som kan ses resten af oktober 
måned. 

  

Kisse Filipsen i Hammel kunstforening. 

 

Kisse Filipsen udstiller i Hammel kunstforening fra den 10/8 til 28/9-2016. Der er ingen fernisering 

denne gang. 

Min ”stil” er anderledes og helt min egen. Jeg arbejder med meget forskelligt – leger med de glimt, indtryk og detaljer, 

som øjet lige fanger. Jeg er nysgerrig, og skal hele tiden afprøve nye materialer, malemåder, temaer osv. Mine 

bestræbelser går oftest på stramme gennemarbejdede kompositioner i olie – og 

farveintensitet.                                                

Kisse Filipsen har værksted i kunstnerfællesskabet Chokoladefabrikken i Højbjerg. 

Maler Johanne Petersen  

Johanne Petersen maler for at finde et billede, skabe et nyt liv på et lærred, skabertrang  

som hun kalder det. Johanne Petersen arbejder i et abstrakt/naivt billedsprog ud fra det sete,  

fra det der rører hende.  

Gennem tiden har hun arbejdet med temaer af forskellig art: Opstillinger, den omkringliggende 

natur med dens former og strukturer, blomsterne fra egen have, nedbrudte materialers  

specielle skønhed, strandkantens forunderlige verden og sidst, men ikke mindst, den norske 

natur, som har en meget stor plads i hendes hjerte. Fjeldenes forskellige farver og  

mønstre inspirerer hende til at omsætte oplevelserne og arbejde videre med dem på lærredet. 

Johanne Petersens malerliv er en vekslen mellem norsk natur og naturen i egen have.  

I begge tilfælde går hun i detaljer, arbejder fragmentalt og nye scenerier opstår.  

Kameraet er blevet hendes skitseblok.  



Lys og skygge er for hende en særlig udfordring, som på lærredet omsættes til dramatik.  

Johanne Petersen arbejder hen imod, at billedet får sit eget liv, en følelsesmæssig  

dimension. Et sprog.  

I det færdige billede er naturens former omdannet til linier og farveflader, ofte med  

mønsteragtig karakter.  

Johanne Petersen arbejder med akryl på lærred.  

 

  

  

  

Lisbeth Frandsen i Hammel kunstforening 

 

Lisbeth Frandsen fra GALLERIBAGTANKEN i Hobro udstiller for tiden i Galleriet i Inside. 

Lisbeth Frandsen er født i Århus, 1952. Har fra 1980 til 2002 gennemgået kurser på Århus 
Kunstakademi, hvoraf de sidste 4 år hovedsalig var med oliemaleri. Lisbeth Frandsen har altid 



arbejdet kreativt med tegning, maling og keramik, men farverne har fået stor betydning i hendes 
hverdag og det at male er blevet det foretrukne. Lisbeth Frandsen har deltaget i talrige 
udstillinger, separat og sammen med andre kunstnere, hvoraf 2 var censurerede udstillinger. 

Den smukke og mangfoldige udstilling kan ses i galleriet i april. 

  

 

 
 
AFRIKANSK KUNST 
 
Hammel Kunstforening har i samarbejde med MY TRUNK fra Århus arrangeret en udstilling i 
Galleriet i Inside, som kan ses ind til 10. marts. 
Se evt. mere på www.mytrunk.dk 
 
--- 
 
Generalforsamling i Hammel Kunstforening 

Mandag d. 18. januar 2016 kl. 19.00 i Sparekassen Kronjyllands lokale, Frankrigsvej 11, Hammel 

Dagsorden for generalforsamlingen: 
 
1. Valg af dirigent. 
2. Beretning om foreningens virksomhed v. Lene Fogtmann 
3. Regnskab ved Susanne Friis Madsen 
4. Indkomne forslag fra bestyrelse eller medlemmer: 

http://www.mytrunk.dk/


5. Fastsættelse af kontingent. Forslag: uændret 300 kr. 
6. Valg af bestyrelse:Bestyrelsesmedlemmer på valg: 
Lene Fogtmann - villig til genvalg 
Susanne Friis Madsen - villig til genvalg 
Helle Munk – villig til genvalg 
Desuden foreslår bestyrelsen, at der igen skal være 7 medlemmer i bestyrelsen, så der skal 
vælges 2 mere. 
7. Valg af bestyrelsessuppleant, revisor og revisorsuppleant: Rikke Bræmer, Henny Rasmussen og 
Elisa Spørring  
8. Evt. 
 
Forslag til bestyrelsen skal være denne i hænde senest 8 dage før general- 
forsamlingen. 
Auktion over indkøbte værker – de indkøbte værker kan ses på 
www.hammelkunstforening.dk under KØBTE VÆRKER I ÅR. Grundet julelukning i Galleriet 
har billederne ikke været ophængt her, som vi plejer. 
 
Der serveres kaffe/te og kage. Salg af lodder til amerikansk lotteri. 
 
HUSK KONTANTER til indkøb af kunst og lodder! Samtidigt beder bestyrelsen 
indtrængende om, at så mange medlemmer som muligt betaler kontingent denne 
aften eller benytter oplysningerne på vedhæftede opkrævning. Skæringsdatoen for 
betaling er 29. januar 2016. 
Vel mødt!                                                      Hammel Kunstforening  
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