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Jeg glæder mig meget til at præsentere mine nye malerier og endelig at kunne åbne dørene for 

udstillingen i Galleri Molevit, Nørre Ålumvej 20, 8920 Randers ved Fussingø.

Torsdag den 13. maj til og med søndag den 16. maj 2021, kl. 10.00-17.00 alle dage. 

I år har jeg 8 dygtige gæsteudstillere med og i galleriets butik vil du kunne finde unika 

kunsthåndværk indenfor smykker, trækunst, keramik, krukker og meget mere.  

I vores lille cafe vil du kunne købe kaffe og kage. 

Vi overholder naturligvis alle de foreskrevne restriktioner. 

Vi ses til forårsudstillingen

VELKOMMEN TIL FORÅRSUDSTILLINGEN



Pia Bodil Andreasens (f. 1956) livslange passion

for at udtrykke sig gennem kunsten, førte til at hun

efter uddannelsen ved Kunstskolen i Randers i

1996, helligede sin tid til acryl- og oliemaleri i

atelieret i hjemmet ved Fussingø.

Pia betegner selv sine malerier som abstrakte med

et naturalistisk islæt med en umiddelbarhed i sit

udtryk.

”Når jeg står foran et tomt lærred, ved jeg aldrig, hvor

jeg præcis ender. Jeg starter med én pensel, én farve

eller to og langsomt bliver stregerne til et motiv, som

jeg derfra arbejder videre på

Min inspiration kommer fra mine egne oplevelser, det

kan være rejser til Afrika, Sydfrankrig, familien eller den

smukke natur, som jeg er så heldig at være omringet

af, her ved mit galleri i Fussingø”.

PIA BODIL 

ANDREASEN



CAT

Nr. 2

H135

B125



DANSERINDER

Nr. 62

H55

B75

SKOVBLIK

Nr. 4

H85

B85

DANSEMUS

Nr. 49 

H75 

B95



SKOVBLIK

Nr. 11

H85

B165



SØKIG

Nr. 31

H85 

B125



FRIT FALD

Nr. 60 

H90

B135

ØRNEN

Nr. 33

H75

B95



DANSERINDE

Nr. 29

H155

B90

DANSERINDE

Nr. 27

H135

B90

DANS

Nr. 67

H75

B75



RYTMIK

Nr. 92

H35

B35

DANSERINDE

Nr. 26

H135

B90

DANS

Nr. 55

H35

B35

DANS

Nr. 54

H35

B35

RYTMIK

Nr. 91

H35

B35



MODEL

Nr. 38

H95

B75

SØSTRE

Nr. 44

H95

B75

SØKIG

Nr. 45

H75

B95



SKOVSØEN

Nr. 23

H105

B145

NATUR

Nr. 59

H90

B135



SKOVBLIK

Nr. 8

H105 

B145



SWING TIME

Nr. 14

H135

B135



Brian Poulsen/keramiske skulpturer

Dorte Hundevad/keramiske skulpturer

Elin Aabenhus/beton skulpturer

Engholm Søstrene/skulptur bænke og skamler 

Lisbeth Graae/beton og keramiske skulpturer

Louise Maagaard/keramik 

Randi Platz/stentøj 

Susanne Aaes/bronze skulpturer 

GÆSTEUDSTILLERE



Dorte Hundevad, billedkunstlærer og keramiker er i sine værker,

meget optaget af former og rundinger, som er rare at røre ved og

som man får lyst til at stryge sine hænder over. Dorte drejer

skulpturer, krukker, vaser og skåle og selvom de alle er unika og

forskellige, vil du tydeligt kunne se, at værkerne er ”i familie” med

hinanden.

Herudover laver Dorte også keramiksmykker, relieffer, fuglebade og

fuglehuse.

DORTE HUNDEVAD

Brian Poulsen har arbejdet med ler siden 1997.

Brians værker er eventyrlige figurer, som han skaber gennem

figurativ håndbygning. Værkerne bliver brændt ved Raku-brænding

eller Pitfiring, en metode der gør, at materialet bevarer sit porøse

udtryk.

BRIAN POULSEN



Helene og Gunhild Engholm Michelsen, er døtre af billedhugger og keramiker Betty

Engholm, der er kendt for sine ”siddeskulpturer”, som du kan opleve i mange byer

landet rundt.

Betty Engholm, har lært sine døtre teknikken bag skabelsen af disse karakteristiske

skamler og bænke.

Helene og Gunhild har i dag videreført dette unikke kunstnerarbejde og har hver især

sat deres helt eget præg på ”siddeskulpturen”.

ENGHOLM SØTRENE

Elin bor på det skønne Djursland, hvor stranden, skoven og mosen inspirerer

Elin til at være kreativ. Sammen med hendes mand, Niels, laver Elin strikkede

betonkugler i jernlook.

Elin laver også smykker af smykkebeton, hvor rav og drivtømmer indgår i

hendes kreationer.

ELIN AABENHUS



Louise Maagaard er uddannet fra Designskolen i Kolding og arbejder

kontinuerligt med nye designs i blandt andet porcelæn og keramisk

brugskunst.

Louises kreativitet indenfor den keramiske del udvikler sig hele tide. Da

hun er inspireret af at kreere unikke design, der ikke er set tidligere.

Louise har fået indtil flere anerkendelser og priser for sine værker

gennem årene.

LOUISE MAAGAARD
Lisbeth er kunsthistoriker, maler og skulptør. Lisbeths tema er

mennesker og myter, dvs. alle de kulturskabte manifestationer af vores

”ånd”.

I billedkunstnerisk udtryk er mytens arketypiske billeder en særdeles

frugtbar kilde, når man vil illustrere psykologiske begreber og

menneskets historie.

LISBETH GRAAE



Keramiker Randi Platz keramik laver stentøj og porcelæn, der altid er

farverigt, finurligt og humoristisk.

”Jeg kan godt lide at eksperimentere og prøve nye ting – min tilgang er, 
at det skal være sjovt at lave keramik, og at nye former kan opstå ved 
at vende tingene på hovedet”. 

RANDI PLATZ
Susanne Aaes er autodidakt kunstner, og forelsket i de fleste materialer 

og nyder at kaste sig ud i forsøg med nyt.

Susanne har i mange år arbejdet med glaskunst, men for et par år siden 

kom bronze til, og betager Susanne meget. 

”Et materiale der varmes op,, smelter i en form, for så at blive fast igen 
og finde et nyt udtryk er meget inspirerende at arbejde med.”

SUSANNE AAES



Amfora/krukker

Helenaa Hedegaard/skulpturelt stentøj

Karin Winther/smykker

Kronhoy Design/blomsterskyer 

Lene Skjøtt/smykker

Louise Maagaard/keramik 

Niels Peder Miltersen/trævarer

I GALLERIBUTIKKEN

Til forårsudstillingen har vi håndplukket 7 kunstnere,

der udstiller deres spændende unikke håndværk i

vores galleributik. Her vil du kunne finde unika

smykker, keramik, trækunst og meget mere.



VI SES TIL FORÅRSUDSTILLINGEN 
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