Udstillinger 2015

20. februar - 22. marts

Adam Gabriel - billedkunstner
Sten Børsting - keramiker
Adam Gabriels malerier er ikke egentlige portrætter. Ved at
udtrykke det menneskelige ansigt almengyldigt snarere end
individuelt viser ansigternes styrke og svagheder sig som
eksistentielle. Fra skrift og tale er vi fortrolige med at tænke
øjne som sjælens port. Fra film ved vi, at øjne, der ser, taler
rigtig meget. Adam Gabriels malerier minder os om sandhe
den i disse iagttagelser. Hvem er det, der stirrer tilbage på os
fra hans lærreder? De navnløse personer, hvis blik uundgåeligt
fanger vores, siger meget. Selve billedsproget er ekspressioni
stisk. Men det er ikke egentlige portrætter. Ved at udtrykke
det menneskelige ansigt almengyldigt snarere end individuelt
stiller han spørgsmål til, hvad livet er for en størrelse. Midt
i de farvegrumme, glødende eller sansetonede penselstrøg,
inden i de kraftfulde streger og blide linjer, ligger noget uni
verselt, der handler om os alle.
www.adamgabriel.dk

Sten Børstings univers er en hyldest til tidens langsomme gang, til
freden og roen og til det enkelte steds særpræg og egenart. Sten
Børsting er fascineret af lagene bag det vi ser og har rejst verden
rundt for at studere og indarbejde dem i sit keramiske arbejde.
Hans rakubrændte arbejder har mange nuancer, der sammen
med fine krakeleringer og rigt varieret glasur skaber en blanding
af noget på én gang urgammelt og tidløst. En ægyptisk dør, en
japansk brændestabel, et skrifttegn, en bevokset sten – øjeblikke
af oplevelse, der omsættes og transformeres ind i nye ideer og
nye former.
www.stenborsting.dk
Udstillingen er i samarbejde med Grenaa Kunst- og Musikforening.

Fernisering: Fredag den 20. februar 2015 kl. 17.00 - 18.30

27. marts - 26. april

Aprilgruppen
Aprilgruppen er en kunstnersammenslutning fra 1982, som
består af 5 erfarne kunstnere fra Djursland, en billedhugger
og 4 malere.Gruppen startede med udstillinger på Grenaa
Bibliotek, men flyttede siden til Baunhøj Mølle, hvor den
hvert år afholder sin udstilling altid suppleret med gæster.
I år er gæsterne:
Else Elisabeth Andersen, billedkunstner
www.elseelisabethandersen.dk
Else Elisabeth Andersen er uddannet fra Det jyske Kunst
akademi i Aarhus. Hun udstiller oliemalerier og papirarbejder.
Om papirbillederne er skrevet: Der er tale om en leg/dans
med pigment på papir som præges af geologiske processer
som erosion og aflejring.
Anders G.Geertsen

Mariko Wada, keramiker, www.marikowada.com
Mariko Wada er japansk keramiker uddannet på Designsko
len Kolding og har siden 2007 haft eget værksted i Aarhus.
Hun arbejder med skulpturelle objekter og installationer, som
taler til beskueren gennem form, stoflighed og rumlighed.
Anders Gjerding Geertsen, skulptør
www.studioagg.com
Hans Clausen, billedkunstner
www.hans-clausen.dk
Irene Grundel, billedkunstner
www.irenegrundel.com
Ketty Steffensen, billedkunstner
www.ketty-steffensen.dk
Ole Stenholm, billedkunstner
www.artguide.dk

Fernisering: Fredag den 27. marts kl. 17.00 - 19.00
Else Elisabeth Andersen. Mosen 85 x 100 cm

Hans Clausen. Landskab med tårn

Mariko Wada

Ole Stenholm
Ketty Steffensen. Åkander

Irene Grundel

30. april - 31. maj

Magda Høgh - billedkunstner
Magda Høghs motivverden er nonfigurativ, i sine kompositioner
arbejder hun med balancen mellem fladen, linjen og rummet, og
hun har valgt at bruge et sparsomt farvevalg, grundfarverne samt
violet og sort. Ved at blande små portioner af farve ad gangen
får man ikke helt den samme nuance, det bevirker en levende,
vibrerende flade.
Selv om Magda Høgh maler nonfigurativt er hun inspireret af
landskabet, de skiftende årstider samt de skiftende farver i natu
ren. Det er hendes overbevisning at der ikke er den store forskel
på abstrakt maleri og figurativt maleri, idet der for begge genres
vedkommende arbejdes med fladen, farverne og linjen.
Den udfordring det er at male nonfigurativt er, at ved figurativt
maleri støtter man sig til motivet, nonfigurative malere har så at
sige kun sit indre, sin fantasi, at tage af.
www.magdahogh.dk
Udstillingen er i samarbejde med Grenaa Kunst- og Musikforening.

Fernisering: Torsdag den 30. april kl. 17.00 - 18.30

4. juni - 5. juli
Fjord

Susan Lüth Hedegaard
billedkunstner
Åbne landskaber

Gry

Den drivende kraft i skabelsen af mine malerier er mødet med
de åbne landskaber og store vidder, de høje bjerge og dybe dale.
Denne naturens storhed og formrigdom, som er skabt af natur
kræfter og som konstant ændrer udtryk med det evigt skiftende
vejrlig, er min store fascination.
Jeg forsøger aldrig at gengive et bestemt sted, men en stemning,
hvor jeg vil overlade til den der ser at lade sig lede af egne tanker,
tanker der kan gå på vandring i billederne. Det udfordrende er på
den ene side at skabe harmoni og ro, men samtidig gøre motiver
ne interessante og voldsomme, pirre fantasien og sætte gang i
refleksionen.
Da lyset er en forudsætning for vores tilværelse, for liv og vækst,
for at opleve omverdenen og se former, finder jeg det spændende
at fokusere på lyskilder.
På udstillingen vil jeg vise billeder lavet på lærred, plexiglas, skifer
samt collage.
www.susanluth.com

Fernisering: Torsdag den 4. juni kl. 17.00 - 18.30
Fjord

Sletter

10. juli - 9. august

Birgit Kirke
billedkunstner og skulptør
Birgit Kirke tilhører den yngre generation af færøske kunstnere,
født i Nuuk, Grønland, opvokset i Tórshavn på Færøerne og nu
bosiddende i Herning, hvor hun har sit atelier.
Birgit Kirke er optaget af landskabet, som hun vedholdende prøver
at fortolke i naturalistisk abstrakt udtryksform, særligt inspireret
af baggrund og opvækst på Færøerne med den storslåede natur
og det hastigt omskiftelige vejr. Det stadig skiftende lys over hav,
fjeld og bygd byder på mange vekslende naturoplevelser, hvor
farverigdommen i solskin hurtigt ændres når tågen breder sig over
landskabet og forvandler det til et drømmesyn. Nøgleordene er
energi, nærvær og bevægelse.
Inspirationen til skulpturerne hentes fra sagnet om sælkvinden.
Ifølge dette gamle færøske sagn stammer sæler fra mennesker som
har druknet sig. En gang om året, Helligtrekongers aften, får de lov
til at smide hammene og være mennesker igen. Da samles de ved
stranden og i klippehulerne, hvor de fester og danser hele natten.
Sagnet er betagende fordi det bl.a. omhandler emner som begær,
kærlighed, bedrag, sorg, længsel, liv, død, identitet og om at være
anderledes. Skulpturerne er udført i naturmateriale og patinerede,
så de fremtræder i et bronzelignende skær.
www.birgitkirke.dk
Udstillingen er i samarbejde med Grenaa Kunst- og Musikforening.

Fernisering: Fredag den 10. juli kl. 17.00 - 18.30

Sælkvinden. 30 cm

90 x 70 cm

200 x 100 cm

90 x 70 cm

60 x 60 cm

Billederne stammer
fra en aktion “Tegn
i Rum” på Rådhuspladsen I Aarhus

Else Elisabeth Andersen, maler
Karen Kristine Ballegaard, kunstner

Pia Möller-Light, billedkunstner
*Pia Græsbøll Ottesen, billedhugger

Dorthe Bøtker, billedkunstner

Inge-Lise Ravn, kunstner

Mona Dam, billedkunstner

Kate Skjerning, billedkunstner

Ulla Enevoldsen, kunstner

Faranak Sohi, billedkunstner

Astrid Gjesing, billedkunstner
Lis Rejnert Jensen, billedkunstner

Bodil Sohn, billedkunstner
*Ketty Steffensen, billedkunstner

Pia Stuer Lauridsen, billedkunstner

Helga Thagaard, grafiker og billedhugger

Nurith Lumer-Klabbers, billedkunstner

*Karin Lykke Waldhausen, billedkunstner

*Hanne Matthiesen, kunstner

*kontaktpersoner

14. august - 13. september

KKSmidtnord

Kvindelige Kunstneres Samfund
TEGN
19 kvindelige kunstnere udstiller værker. Tegningen har alle
kunstnere til fælles, men Tegn kan være så meget. Det kan være
sporene fra et menneskes gang langs stranden eller bølgernes
mønster i sandet. Det kan være fuglenes flugt på himlen eller
affaldet i vejkanten, som er smidt ud fra bilens vindue. Det kan
være bogstaver, farver, hieroglyffer, runer. Det kan være kroppe
i bevægelse, som i dansens ritual. Tegn kan fremkomme i alle
de kunstneriske former og medier. Kunstneres udtryk er altid
tegn på noget. Der er noget på færde. Kunstnerens tegn vil os
noget. De viser altid hen til det levende og nærværende uanset
om tegnene fremkalder sorg eller glæde eller minder os om den
verden, vi skaber eller destruerer. At der er noget på færde –
at ville noget med sine tegn – har alle kunstnere til fælles. På
udstillingen vil man møde tegn på mange måder: I tegning,
maleri, grafik, skulptur, video og installation. Værkerne er skabt
specielt til denne udstilling. De udstillende kunstnere er kvinder
og de er alle medlemmer af Kvindelige Kunstneres Samfund.
Kvindelige Kunstneres Samfund (KKS) er én af verdens ældste
faglige foreninger for kvindelige billedkunstnere og kunsthånd
værkere. Stiftelsen fandt sted i København den 7. februar 1916.
Formålet var i fællesskab at arbejde for lige vilkår for kvinderne
med mandlige kunstnere, ved at organisere og samle de kvin
delige stemmer ved valgene til Akademiet. Dette arbejde er
i dag lige så aktuelt som for 100 år siden og KKS har i dag 216
medlemmer.
www.kks-kunst.dk

Fernisering: Fredag d. 14. august kl 17.00 - 18.30

18. september - 18. oktober

Anne Juul Christophersen
billedkunstner
Anne Juul Christophersen fortæller små og store historier, der både
har indhold og mening – men også rummer åbne spørgsmål og stof
til eftertanke.
I Lewis Carrolls berømte bog om Alice i Eventyrland opdager den lil
le Alice, at verden ikke ser ud til at være, hvad den syner på overfla
den. På et tidspunkt falder hun ind gennem spejlet, hvor der bagved
gemmer sig en helt ny og anderledes virkelighed. En skræmmende
oplevelse, men også en magisk og fascinerende erfaring.
Sådan er det også i Anne Juul Christophersens billedverden. Ved før
ste øjekast er den figurativ, så det kan forstås - genkendelig og tryg.
Men hendes malerier er befolket af børn og dyr på en måde, som
man ofte kun møder det i eventyr. Anne Juul kan den raffinerede
kunst at skabe tvetydige værker, at lade det drømmeagtige og mare
ridtsagtige blande sig med det virkelige. Kunstnerens metode leder
os på sporet af den menneskelige karakter: Hvad er vi egentlig bange
for? Og kunstneren stiller væsentlige spørgsmål: Hvordan definerer
vi virkeligheden? Hos Anne Juul Christophersen får man tilbudt at
træde gennem tryllespejlet og ind i en anden virkelighed.
www.annejuul.dk
Udstillingen er i samarbejde med Grenaa Kunst- og Musikforening.

Fernisering: Fredag den 18. september kl. 17.00 - 18.30

Nature Morte

Nyfigen

Den Næstsidste Nadver

Vuggevise

Lotte Thorsøe. Decay, soft green copy

Eva Christensen. Rovfugle, 100x120 cm

Jenny Hansen. Vildvin – efterår i Berlin, 1,4 x 2 m

Mogens Nielsen. Strandskaller 2

Karin Lykke Waldhausen. The Ambigous tale About Foe

23. oktober - 22. november

Kunstgruppen art-coma
Udstillingsgruppen art-coma er på 8 kunstnere, der alle bor og
arbejder omkring Mariager Fjord. Deres udtryk spænder vidt –
fra spontant maleri over beton/glas skulpturer til gobeliner. Ved
at sammenstille værker af så forskellig karakter opnås en meget
spændende og varieret udstilling arrangeret til det specifikke
udstillingsrum. Dette skaber en sammenhængende udstilling til
glæde for beskueren.
www.art-coma.dk

Lis Roland. Landskab uden land, 60 x60

Laila Falther Jensen. 2.nd., 80 x 120 cm

Anna Grethe Aaen, billedkunstner
www.annagretheaaen.dk
Eva Christensen, billedkunstner
www.eva-christensen.dk
Jenny Hansen, gobelinvæver
www.jemo-art.dk
Karin Lykke Waldhausen, maler
www.karinlykkewaldhausen.dk
Laila Falther Jensen, maler
www.art-coma.dk
Lis Roland, maler
www.art-coma.dk
Lotte Thorsøe, glaskunstner
www.lottethorsoe.dk
Mogens Nielsen, maler
www.jemo-art.dk

Fernisering: Fredag den 23. oktober kl. 17.00 - 18.30
Anna Grethe Aaen. Mørke hemmeligheder, akvarel

MØLLEJUL
En stemningsfuld
weekend i december
PROF KUNST NORDDJURS
Den 12. og 13. december kl. 10.00 - 17.00
...danner Baunhøj Mølle rammen om et Kunstner-julemarked.
På markedet udstilles kunst og kunsthåndværk af enhver slags af
høj kvalitet.
Prof Kunst Norddjurs håber, at publikum vil få inspiration til at
købe de unikke produkter til sig selv eller som en gave til sine
nærmeste.
Alt i alt er der håb om at sanserne kommer i spil denne weekend
før jul, godt hjulpet af musikalske indslag søndag kl. 13, og af Møl
lelauget, som begge dage vil servere gløgg og æbleskiver.
www.profkunstnorddjurs.dk

GRENAAS VARTEGN
Baunhøj Mølle er et af Norddjurs Kommunes kulturelle fyrtårne. Møllen er
samtidig Grenaas vartegn beliggende højt på Baunhøj.
Foruden at rumme skiftende kunstudstillinger samt fungere som arbej
dende mølle og ramme om vielser kan Baunhøj Mølle lejes til kulturelle
arrangementer, receptioner og tilsvarende. Møllelauget markerer desuden
Dansk Mølledag d. 21. juni og arrangerer juleklip for børn d. 6. december
samt tilbyder skoletjeneste.
Arbejdende mølle og møllersvende
Hver søndag i sommertiden kan du opleve møllersvendene holde møllen i
funktion og udføre det gamle håndværk, forudsat vinden er med os. Resten
af året er møllen kun lejlighedsvis i funktion og eventuelt efter aftale. Det
koster da 500 kr. pr. gang.
ÅBNINGSTIDER
Kl. 13.00 - 17.00
20/02 - 26/04, fredag - søndag
30/04 - 13/09, tirsdag - søndag
18/09 - 22/11, fredag - søndag
åbent alle helligdage samt uge 42
ENTRÉ
Entré 20 kr. Årskort 100 kr.
Børn under 14 år gratis
Politiken PLUS rabat

Bliv gift i Baunhøj Mølle
Baunhøj mølle er en unik og flot ramme om en vielse, og vi hjælper gerne
med at arrangere begivenheden. Uanset hvor i landet I kommer fra, kan I
blive viet i møllen. Norddjurs Kommune sørger for papirarbejdet, og møl
lens frivillige hjælper med arrangementet på selve dagen. Det koster 700 kr.
at leje møllen til en vielse. Efter vielsen serveres der champagne for op til
20 pers. Brudeparret kan selv medbringe yderligere champagne hvis der er
flere gæster, max. 80 personer.

BAUNHØJ MØLLE
Bavnehøjvej 31
8500 Grenaa
Telefon 86 32 72 45
E-mail: baunhoej-moelle@mail.dk
www.baunhoej-moelle.dk

MØLLELAUGET
Henvendelser generelt og ønsker om
vielser og udstilling.
Birgit Purup
Telefon 22 53 71 76
E-mail: birgitpurup@gmail.com

MØLLEN ARBEJDER
Henvendelse om mølleriet og
rundvisning uden for åbningstid.
Møller Niels Frode Nielsen
Telefon 24 97 21 80
E-mail: hefro@live.dk

VIELSER I MØLLEN
Aftales ved henvendelse til
Borgerservice i Norddjurs Kommune
Telefon 89 59 10 00
E-mail: norddjurs@norddjurs.dk

LEJE AF MØLLEN
Aftales ved henvendelse til Baunhøj
Mølle
Telefon 86 32 72 45
E-mail: baunhoej-moelle@mail.dk

skoletjeneste
Thorkel Steffensen
Telefon 20 94 20 48
E-mail: ketty.steffensen@mail.dk

Susan Lüth Hedegaard, Højdedrag

