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VELKOMMEN!

Se mere på www.aabnedore.dk
Kontaktpersoner  •  Pernille Koch  •  koch_pernille@hotmail.com  •  T 3964 4231 & Hanne Galschiøt  •  mail@hannegalschioet.dk  •  M 5093 2060

Invitation:
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LØRDAG - SØNDAG 4 - 5 MAJ KL 12-18
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KUNSTHÅNDVÆRKERE
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MEDIA
KERAMIK
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SKULPTUR
T E K S T I L
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www.aabnedore.dk

 TORSDAG - FREDAG 2 - 3 MAJ KL 15-18
 LØRDAG - SØNDAG 4 - 5 MAJ KL 12-18

Kig ind hos kunstnere og kunsthåndværkere i Gentofte d. 2. – 5. maj 2019

Åbne Døre er en sammenslutning af kunstnere og kunsthåndværkere i Gentofte 
Kommune, som i de sidste 24 år har åbnet deres hjem og atelierer for kunstinte-
resserede. 
Her kan man høste gode kunstoplevelser, der på én gang er oppe i fantasiens og 
kreativitetens forløsende rige og helt nede på jorden.

Denne event skal ses som en mulighed for at skabe dialog og kontakt mellem 
kunstnerne og publikum. Her træder de besøgende ind i privatatmosfæren, 
møder kunstneren i øjenhøjde og får en unik oplevelse, samt muligheden for en 
snak om værkerne uden om de mere etablerede udstillingssteder, hvor værkerne 
ellers udstilles og sælges.

Velkommen til en dejlig oplevelse med kunst for alle i lokalområdet i form af 
visuelle udfordringer i så forskellige udtryk som ekspressive, abstrakte, figurative 
og underfundige malerier, grafik, illustration, keramik, glas, tekstil, foto, tegning og 
mixed media.

I år udlodder en række af de deltagende kunstnere et værk via Facebook.
Find os på Facebook

ÅBNE DØRE er støttet med et tilskud fra Gentofte Kommunes Kulturpulje

ÅBNE DØREkunst G E N T O F T E

1. Lis Kjærgaard. Portrætmaler og billedkunstner
For Lis er det vigtigt at få personligheden frem i portrættet, det udefinerlige 
som er svært at sætte ord på. Ligesom det betyder meget, at den malede 
føler sig respekteret.
Afgang fra Kunstakademiets Arkitektskole. Medlem af KKS. Medlem af 
Kunstnerforeningen af 18. november.

6. Jola Hyltoft. Billedkunstner.  
Jola arbejder med olie på lærred. Hendes oliemalerier bliver til gennem en 
lang proces, hvor hun lægger lag på lag af farven, til der langsomt bygges et
farvespil op. Billederne er en blanding af figurativ og abstrakt kunst.

5. Stine Sæther Uldal. Strikdesigner.
Stine vil give de besøgende en glædelig, overraskende og behagelig oplevelse 
med strikkekunstens mange facetter. Funktionelt tøj, som er smart og som 
kan dresses op og ned. Den primære ide er at du føler dig godt tilpas både 
hvad temperatur og udseende angår. 

3. Charlotte Tønder. Billedkunstner
Det konstante i mit liv er kunsten! De sidste 25 år har min passion og 
omdrejningspunkt været kunsten. Jeg bliver inspireret af alt hvad jeg møder 
og oplever på min vej. Derfor er mine billeder ofte meget forskellige. Jeg har 
taget malerkurser både som bosiddende i San Francisco & København. Har 
nu eget galleri i Rørholmsgade, KBH K med egen kunst og som gallerist for 
flere skulptører 

4. Martin Pop. Billedkunstner
I den kreative process blander Martin Pop klassiske teknikker med de 
seneste digitale, og opnår der igennem sit helt eget unikke udtryk. Med 
klare referencer til streetart og popkultur skaber Martin sine portrætter af 
samplede mønstre og motiver. En mosaik, hvor det et den særlige stemning 
snarere end én bestemt tolkning, som er i højsædet.

2. Gitte Valentiner-Branth. Billedkunstner.
Gitte’s værker handler om rum og om livet, hun inspireres af arkitektur, 
linjer og former og mange af hendes værker symboliserer både styrke og 
skrøbelighed og det at stå ved sig selv.
Gitte er uddannet på Ignatius Billedkunstskole og Kunstskolen Spektrum

10. Tina Hee. Billedkunstner.
Tina arbejder med maleri og skulptur og har også maleforløb.
Hun arbejder både figurativt og abstrakt med farver og nærmest stort&hvidt.
Hendes kunst handler om ”Livets rejse”, og trappen i mange af hendes malerier, 
er et symbol på den retning og de valg vores liv udgøres af.

9. Alessandra Sicuro. Billedkunstner.
Alessandra Sicuro, sprogkonsulent, journalist og billedkunstner, kommer fra 
Salento, Syditalien. Alessandra Sicuros kunst er inspireret af litteratur, 
kulturhistorie, fabler, myter, der ses som arketyper af menneskelig adfærd og 
kulturarv.

8. Pia von Scholten. Billedkunstner. 
Pia udstiller med akryl på lærreder. Hun arbejder med farvernes kontraster 
i landskaber, hav og himlen over. Det er især farvesammensætningerne, der 
inspirerer og styrer processen.
På udstillingen vil der også være nogle akvareller.

7 a. Marianne Nerving. Portrætmaler og billedkunstner
Værkerne befinder sig i grænselandet mellem det abstrakte og det reali-
stiske, mellem natur og det menneskeskabte og mellem billede og beskuer. 
Der søges stemninger, mønstre, former og farver mere end realistisk 
gengivelse. 

16. Hanne Mejlgaard. Have-og billedkunstner
Hanne udtrykker sig med olie, akryl og pastel på lærred og andre emner, 
såvel naturalistisk som nonfigurativt. Hanne’s have indgår i hendes kunstne-
riske univers med en skiftende farvesymfoni og vil være en den kunstneriske 
totaloplevelse ved besøget

                                                                                   
22 b. Morten Ingemann, Maler og bladtegner, har arbejdet som 
bladtegner i 25 år for den danske presse og har de sidste 3 år suppleret 
med billedkunst.           

25. Bernhard Lipsøe. Skulptur og billedkunstner
Bernhard udstiller sine værker  i skrot, jern og glas. I 2009 blev han årets 
Gentofte kunstner og i 2013 blev han valgt som årets kunstner i Ålborg 
Kommune.

15. Ulla Heegaard. Billedkunstner/grafiker
Ulla arbejder med det abstrakte og ekspressive udtryk. Hun henter inspirationen 
i de indre processer, fra drømme, sindsstemninger eller fra det meditative rum. 
Det er den spontane æstetik der dominerer i hendes grafiske værker, men 
hendes akrylmalerier er bestemt ikke blottet for farver. 
Ullas baggrund er i grafisk design (afgang fra Danmarks Designskole og KADK/
Kunstakademiets Arkitektskole) hvor hun har været underviser i en årerække. 
Medlem af Kunstnerforeningen af 18.Nov. og KKS. 

14. Mads Ejrnæs. Maler/Illustrator.
Mads omsætter indtryk fra naturen til udtryk i akryl og i blyant/akvarel. 
Formen er henholdsvis semi-abstrakt landskab og ren naturalisme, mest fugle. 
Mads er uddannet arkitekt fra Arkitektskolen i Århus.

24. Philippe Merie. Fotograf.
Fransk Norsk Fotograf med udstillinger i Berlin, London 
og København bag sig. 
Maler og fotograferer samt kombinerer dette på flere værker

26. Faith A Thrue Andersen. Billedkunstner.
Faith er uddannet på Danmarks Designskole, som tegner/grafiker og 
illustrator. Kilden til inspiration er visualisering af menneskets lidenskab til 
kærligheden, naturen og musikken. Kompositionerne er mixed media, akryl /
akvarel/oliekridt/ papirkunst /portræt/croquis/model og grafik.

27 a. Hannah Koppel. Keramiker.
Hannah udstiller bl.a. sine unikke skulpturer, fade, skåle og andre brugsting-
Kunstnerforeningen af 18. november.

27 b. Mette Frø. Maler. 
Mette udstiller ”Frø til Frøken” samt andre unikke malerier.

11. Ane-Katrine von Bülow. Keramisk formgiver. 
Arbejder med GRAFISK PORCELÆN i en formgivning der spænder fra store 
monumentale cirkelrunde skåle, til dynamiske kantede former, bygget op i et 
enkelt geometrisk formsprog, hvor det serigrafiske heldækkende tryk bliver en 
integreret del af værket. 
Se filmen om mit arbejde http://vimeo.com/76060681
 

17. Peter Eichen. Maler.
Jeg arbejder med bygninger i forfald. Mødet mellem løs og fast form. Mod-
sætninger og kontraster, lys og mørke. 
Jeg benytter mange forskellige materialer i mine malerier.
 
18. Pernille Koch. Maler/tegner.
Pernille arbejder med et eventyrligt sensibelt grafisk udtryk og gør brug af 
genkendelige figurer på lærred og papir.
Uddannet på Danmarks Designskole. Medlem af BKF og KKS.

22 a. Ruth Lorentzen, Keramiker, arbejder med unikakeramik fra 
små skåle til større værker, med et enkelt og æstetisk formsprog. I denne 
sammenhæng udstiller hun også billeder. Hun er medlem af Danske Kunst-
håndværkere (DK)                                                                                                    

 

19. Christian Bruun. Keramiker.      
Store unika stentøjskrukker. Stoflige, bearbejdede overflader, med
rige farver og kraftfulde former, der kan klare den danske vinter. 
Også super tyndt transparent, hånddrejet porcelæn.

20.  Anders Raad. Glaskunstner. 
 Anders viser sine sidste nye fabelagtige brugsting i glas. I2011 modtog 
Anders Håndfuglen for Bedste unika

12. Hanne Galschiøt. Billedkunstner. 
Billedkunstneren Hanne Galschiøt er uddannet på Danmarks Designeskole 
som tekstildesigner og debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1969.
Medlem af Billedkunstnernes Forbund (BKF) og Kvindelige Kunstneres Sam-
menslutning (KKS) samt gruppen Dyreliv. og K2-Københavnske Kunstnere
Hun udstiller motiver med dyr, blomster samt mennesker i bevægelse

13. Vivian Bondy. Maleri og skulptur.
Vivian arbejder i sine værker med bevægelse i et musikalsk forløb.
Malerier og collager er inspireret af byen, menneskelige former og mange 
rejser. Medlem af BKF og Dansk Billedhuggersamfund.

23. Karina Kejser Bøhl. Billedkunstner, grafiker, mdd..
Arbejder med et stofligt og intuitivt billedrum. Billederne henter deres form 
fra arkitekturen, naturen og fiktive rumligheder. 
Teknik: Akryl på lærred/blandingsteknik.

21. Isabelle Geoffroy. Maler-Arkitekt. 
Isabelle maler abstrakte landskaber og universer. 
Blandet teknik; akryl, kul, kridt og blyant på papir og lærred.
Uddannet arkitekt fra Det Kongelige Danske Kunstakademi. 

https://www.facebook.com/aabnedore/?fref=site

7 b. Sara legind-Hansen. Mosaik og billedkunstner
Fællesnævner for Saras værker i både maleri, mosaik og skulptur er den 
fabulerende fortællestil – ofte udtrykt konkret i fabeldyr og fantasi-skabninger. 
Håndværket er vigtigt for hende – sanseligt at mærke værket gro i hænderne 
på hende, hvad enten det bliver skabt af glas, sten eller akrylmaling.



1. Lis Kjærgaard
Portrætmaler og billedkunstner

         M 2625 2444         
Jægersborg Alle 227 3. th    lis@liskjaergaard.dk            
2820 Gentofte              www.liskjaergaard.dk 

10. Atelier Tina Hee
Billedkunstner. 

                                               M 2128 5803
Rebekkavej 2                  arttinahee@gmail.co
2900 Hellerup                   www.tinahee.com

6. Jola M Hyltoft
Billedkunstner. 
                                                

                                                M 4157 0856
Heslegårdsvej 4 st.             jola@jolahyltoft.dk
2900 Hellerup www.jolahyltoft.dk
. 
      

4. Martin Pop
Billedkunstner.         
                                     
                                               M 2722 3300             
Fuglegårdsvej 2 B             mail@martinpop.dk
2820 Gentofte                  www.martinpop.dk

8. Pia von Scholten
Billedkunstner

             
                           M 6131 2210
Hellerupvej 65          piascholten@gmail.com
2900 Hellerup                www.piascholten.dk

11. Ane-Katrine von Bülow
Keramisk formgiver

         V 3962 5635    
                           M 2961 7002
Esthersvej 10    mail@anekatrinevonbulow.dk
2900 Hellerup    www.anekatrinevonbulow.dk

12. Hanne Galschiøt
Billedkunstner

            
                           M 5093 2060
Sofievej 29              mail@hannegalschioet.dk
2900 Hellerup         www.hannegalschioet.dk

9. Alessandra Sicuro
Billedkunstner

            
                            
Ruthsvej 1 1. t.v   alessandrasicuro@yahoo.com
2900 Hellerup     www.alessandrasicuro.com 

14. Mads Ejrnæs
Maler/illustrator

                                                T 3940 7083
                                               M 4127 7083                                         
Høyrups Allé 15 st.             mads@ejrnaes.dk                      
2900 Hellerup                    www.ejrnaes.dk                 

17. Peter Eichen
 Maler

                                               
                                                M 2869 0543                                      
 L.E. Bruunsvej 38 1.   eichenpeter@gmail.com                            
 2920 Charlottenlund      www.petereichen.dk       

18. Pernille Koch
 Maler/tegner

Norasvej 16             M 2536 7448
2920 Charlottenlund      koch_pernille@hotmail.com               
                                         www.bkf.dk/pernille-koch   

20. Anders Raad
Glaskunstner

                                               
                                               M 2032 4884 
Traverbanevej 12          raadglas@raadglas.dk                     
2920 Charlottenlund           www.raadglas.dk       

22 a. Ruth Lorentzen
Keramiker-billedkunstner

                                               M 6088 9262
Strandvejen 301   Instagram: ruthlorentzen.keramik                                         
Skovshoved                info@ruthlorentzen.dk                    
2920 Charlottenlund   www.ruthlotentzen.dk       
                

23. Karina Kejser Bøhl
Billedkunstner, grafiker, mdd.

                                               
Strandvejen 256 c                     M 2040 3755 
Skovshoved    karina@specialcommunication.dk 
2920 Charlottenlund  www.karinakejserbohl.dk      

24. Philippe Merie
Fotograf

                                               
Strandvejen 321 b                     M 4013 1854 
Skovshoved                        pmerie@gmail.dk 
2920 Charlottenlund   www.philippemerie.com  

26. Faith Alice Andersen
Billedkunstner

                                               
Lorentzensvej 5 1.sal tv            M 2693 3363 
Taarbæk                                   T 3963 1763
2930 Klampenborg      faiththrue@gmail.com      

27 a. Hannah Koppel
Keramiker

                                               
Strandvejen 638                       M 2241 6412 
Taarbæk                      mail@hm-keramik.dk 
2930 Klampenborg        www.hm-keramik.dk 

27 b. Mette Frø Hjortborg
Maler

          T 3963 0242                                               
Strandvejen 638                       M 3138 4133  

Taarbæk               mettehjortborg@ me.com                
2930 Klampenborg               www.frogart.dk 

2. Gitte Valentiner-Branth
Billedkunstner. 

Vangede Bygade 89                    M 2712 0921
(Oven på Netto)                 gittevb@hotmail.com
2820 Gentofte        www.valentiner-branth.dk

5. Stine Sæther Uldal
Kunsthåndværker med speciale i maskinstrik.

                              
                           M 6161 5060
Ellemosevej 76               stine@happyknit.dk
2900 Hellerup                   www.happyknit.dk

13. Vivian Bondy
Skulptur og billedkunst

                                                 
                                                M 2712 5144                          
Lille Strandvej 18 G 1.th         vivian.bondy@mail.dk
2900 Hellerup                 www.vivianbondy.dk                           

19. Christian Bruun
 Keramiker

                                            
                                               M 2966 1565               
Traverbanevej 12    christian@christianbruun.com
2920 Charlottenlund       www.christianbrun.com      

22 b. Morten Ingemann
Maler og bladtegner

          M 4032 0932                                              
Strandvejen 301      Instagram: morten_ingemann                             
Skovshoved             morten.ingemann@mail.dk                 
2920 Charlottenlund    www.morteningemann.dk       

21. Isabelle Geoffroy
Billedkunstner                                               

Atelier: Traverbanevej 10           M 2627 2719 
2920 Charlottenlund     igeoffroy@gmail.com

7 a. Marianne Nerving
Portrætmaler og billedkunstner. 

                            M 2072 0233         
Springbanen 5 -7          mnerving@gmail.com
2820 Gentofte  Se mere på Facebook og Instagram

7 b. Sara Legind-Hansen
Mosaik og billedkunstner

           
                           M 2990 6255
Springbanen 5 - 7       sara@legind-hansen.dk        
2820 Gentofte        www.saralegindhansen.dk

25. Bernhard Lipsøe
Skulptur og billedkunstner

                                               
         M 2628 1431
Ordrup Jagtvej 14 1     bernhardlipse@yahoo.dk                                   
2920 Charlottenlund    www.bernhardlipsoe.dk

15. Ulla Heegaard
Billedkunstner/grafiker

                                               
                                               M 4029 9412 
Sigridsvej 1A, 3.Tv    ullaheegaard@gmail.com                  
2900 Hellerup               www.ullaheegaard.dk       

16. Hanne Mejlgaard
Billed- og havekunstner

  
                             M 2093 1563   
Julie Sødringsvej 6    hanne.mejlgaard@mail.dk
2920Charlottenlund   www.hannemejlgaard.dk

3. Charlotte Tønder
Billedkunstner

         M 2224 1199
Fæstevej 3                 charlotte@villadsen.info            
2820 Gentofte          www.charlottetoender.dk


