NR. 1

MÅL:
22CM X 16CM
FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
DIGITAL
VURDERING:
1.000 KR

NR. 2

MÅL:
22CM X 16CM
FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
TRYK PÅ PAPIR
VURDERING:
1.000 KR

NR. 3

MÅL:
102CM X 40CM
FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
PUDE
VURDERING:
1.500 KR

NR. 4

MÅL:
102CM X 40CM
FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
TEGNING/GAUCHE
VURDERING:
5.000 KR

KUNSTNER: ANDERS WALTER
Anders Walter er illustrator og har levet af at tegne, siden han var helt ung. Hans første tegneserie
blev publiceret, da han var 12 år. Anders Walter laver først og fremmest tegneserier, fordi han
brænder for det, og så arbejder han også som reklametegner ved siden af. I 2006 udgav Anders
Walter tegneserien ”Solas”, der vandt titlen som årets danske tegneserieudgivelse. Solas udkom også
i Frankrig og Belgien. Når Anders Walter tegner figurer og skaber universer, er det vigtigste for ham,
at tegningerne passer sammen med historien. Tegneserier er nemlig mere end blot illustrationer, de
fortæller historier i sig selv.

KUNSTNER: ANNE WERNER
Anne Werner er billedkunstner med uddannelse fra Kunstakademiet LHI i Island. Hun laver illustrationer
og opart vægtæpper. Og da hun også er beklædningsdesigner, har hun undervist damer i syning i
integrationsprojektet ”I tråd med verden” i Ishøj, lavet kostumer til forskellige musikere og designet en
læder-tanga til en animationsfigur. I samarbejde med kunstneren Stine B. Tranekjær har Anne Werner
lavet projektet, GoAheadRobUs, hvor de blandt selvlysende mønstre skrev på en væg: ”Lykken har
ingen endnu fanget”.

KUNSTNER: ANNE WERNER
Anne Werner er billedkunstner med uddannelse fra Kunstakademiet LHI i Island. Hun laver illustrationer
og opart vægtæpper. Og da hun også er beklædningsdesigner, har hun undervist damer i syning i
integrationsprojektet ”I tråd med verden” i Ishøj, lavet kostumer til forskellige musikere og designet en
læder-tanga til en animationsfigur. I samarbejde med kunstneren Stine B. Tranekjær har Anne Werner
lavet projektet, GoAheadRobUs, hvor de blandt selvlysende mønstre skrev på en væg: ”Lykken har
ingen endnu fanget”.

KUNSTNER: BJØRN NØRGAARD
Bjørn Nørgaard debuterede i 1965 som billedkunstner og blev landskendt for en hesteslagtning i
forbindelse med udstillingen ”Tabernakel” på Louisiana i 1970. Han var protestkunstner i 60’erne og
fungerer nu som grafiker og performancekunstner. Bjørn Nørgaard har i stigende grad præget dansk
kunst inden for store monumentale udsmykningsopgaver. Som eksempel kan nævnes stenlægningen
på Amagertorv i et mønster af granitsten i fem forskellige farver. Og naturligvis med inspiration fra
forskellige kunsthistoriske tidsperioder tegnede han scener fra Danmarkshistorien og skabte Dronning
Margrethes gobeliner, der hænger i Riddersalen på Christiansborg.

NR. 5

MÅL:
44CM X 32CM

“Mor er
sygeplejerske.
Hun passer
normalt andre
syge mennesker,
men idag er det
mig, der passer
hende.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
TEGNING

Ida Marie Christensen

Camilla Carlsen

NR. 6

VURDERING:
2.000 KR

MÅL:
44CM X 32CM

“Da min mor og
jeg stod på vejen
og så dem køre
væk med ham
i ambulancen,
føltes mit liv
som en rigtig
dårlig B-film.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
TEGNING

Signe Krøll Olesen

Udfra bog layout

Carl Krull

NR. 7

VURDERING:
2.000 KR

MÅL:
22 CM X 16 CM
“Jeg tog tit en tur på
havetraktoren. Det kan godt være
at det lyder åndssvagt, men det var
bare en måde, hvor jeg koblede af
og tænkte på noget andet.”

FORMAT:
HØJFORMAT

William Holm Reinhold

MATERIALE:
TEGNING
VURDERING:
2.000 KR

KUNSTNER: CAMILLA CARLSEN
Camilla Carlsen er uddannet gartner og arbejder derfor ofte med naturen i sin kunst. Hun laver
installationer i levende materiale, hvor planter, græs og mos indgår. Den levende kunst er inspireret
af den måde, mennesket bruger og forholder sig til naturen på. I samarbejde med det kreative
arbejdsfællesskab Rumkammerat laver Camilla Carlsen urbane projekter som for eksempel skattejagte
og kunst i byrummet. Derudover laver hun smykker, hvor hun arbejder med stor volumen og stærke
farver. Senest har Camilla Carlsen deltaget i udstillingen ”Walk This Way” på køs – museum for kunst
i det offentlige rum og skabt en stor installation med mos i porten ved Westend i København.

KUNSTNER: CARL KRULL
Carl Krull er uddannet billedkunstner fra kunstakademier i Polen og Mexico, han bor og arbejder nu i
København. Carl Krull arbejder fortrinsvis med tegninger i store formater, som viser absurde og skæve
menneskefigurer, hvis konturer på én gang er skarpt optrukne og næsten udviskede. Tegningerne
undersøger den menneskelige anatomi og fysiske udvikling. Og da Carl Krull har for vane at filme
sig selv, mens han tegner, kan man efterfølgende se både værkets og figurens udvikling på film i
højtempo. Carl Krulls tegninger og videooptagelser har været udstillet på gallerier over hele verden.
Senest har han i 2011 udstillet værker på ARoS i Aarhus.

KUNSTNER: FUMI MINI NAKAMURA
Fumi Mini Nakamura stammer fra Japan og er nu bosiddende i New York, hvor hun arbejder som
illustrator og designer. Hendes arbejdsmetode indebærer tegning med grafit og farveblyant. Hun har
siden 2004 arbejdet som professionel illustrator og har udstillet over hele verden samt designet tryk
til tekstiler. Fumi Mini Nakamuras kunst er inspireret af natur, hav og landskaber i barndommens
Japan og opvæksten i Californien, hvilket kommer til udtryk i en unik detaljerigdom i hvert billede.
Hendes univers er eventyrligt og viser mennesker og dyr, der på næsten magisk vis er vævet sammen,
og billedernes fantasifuldhed synes dermed at pirre nysgerrighed og fortællelyst.

Fumi Mini Nakamura

NR. 8

MÅL:
66CM X 49CM

“Han var kun
33 år gammel,
da han lå død
på jorden i
Bagsværd. Jeg
vil aldrig kunne
tilgive manden,
der slog min far
ihjel.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
TRÆSNIT

Sonja Savovic Lykkehus

Gorm Spaabæk

VURDERING:
1.500 KR

KUNSTNER: GORM SPAABÆK
Gorm Spaabæk er uddannet billedkunstner og cand.phil. i kunstformidling fra Kunstakademiet i
København. Han deltager ivrigt i kulturdebatten, både som skribent og kunstkritiker og kunstformidler.
Hans værker har været udstillet en lang række steder som for eksempel Skovgaard Museet i Viborg,
KUNSTEN Museum of Modern Art Aalborg og Vendsyssel Kunstmuseum. Han har udført en række
udsmykninger, og Spaabæks kunst rummer mange forskellige metoder. Han skaber både malerier,
grafik, tegninger, fotos, plakater, installationer, bøger og skulpturer. Han kredser ofte om tidligere tiders
kunstneriske udtryk, som han fortolker og dermed skaber nye udtryk med klare historiske referencer.

NR. 9

MÅL:
22CM X 16CM

“Min far fægtede
med armene, som
var han dirigent
og jeg hans enmandsorkester.”

FORMAT:
BREDFORMAT

Edith Terte Andersen

MATERIALE:
TEGNING
VURDERING:
3.000 KR

KUNSTNER: HuskMitNavn
HuskMitNavn er billedkunstner. Han er egentlig uddannet billedskolelærer og startede med at lave graffiti
i 90’erne, men i dag er det hans umiskendelige stil, der definerer ham som kunstner. HuskMitNavn har
en lettilgængelig streg, hans budskaber er ofte politiske, men nemme at forstå. Gennemslagskraften
stammer fra hans graffitibaggrund, for hvis budskabet skal kunne opfanges i bybilledet, skal der enkle,
men effektive virkemidler til. Dét har HuskMitNavn, hvis figurer er humoristiske mennesker og figurer med
runde former og skægge fysiske særpræg. HuskMitNavns tegninger er populære, han har udstillet sine
værker over hele verden, og herhjemme er han repræsenteret af V1 Gallery og af Charlotte Fogh Gallery.

HuskMitNavn

NR. 10

MÅL:
14CM X 35CM
“Jeg kan sidde og grine med mine
venner, og pludselig tror jeg, at
jeg er ved at dø.”

FORMAT:
HØJFORMAT

Louise Nielsen

MATERIALE:
UDSKÅRET TEGNING

KUNSTNER: JAKOB TOLSTRUP
Jakob Tolstrup bor i København og arbejder som grafisk kunstner og freelance illustrator. Han er
selvlært og har en lang række udstillinger bag sig, han har tilknytning til galleriet MOHS Exibit og har
arbejdet som bladtegner for Politiken. Udtrykket i Jakob Tolstrups billeder er inspireret af en farverig
graffitistil, hvor figurerne på én gang er sjove og alvorlige. Der er ofte et politisk budskab i Jakob
Tolstrups billeder, som tit viser den almindelige mand på gaden, ofte også med et overraskende twist.

VURDERING:
2.000 KR
Jakob Tolstrup

NR. 11

MÅL:
53CM X 47CM

“Nogle gange
opfører jeg mig
måske som en
lille pige, men
det er, fordi jeg
et eller andet
sted savner at
være en lille
pige, der stadig
har sin far.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
MALING PÅ LÆRRED

Danielle Munk Borg Epp Svendsen

VURDERING:
3.000 KR

KUNSTNER: KERSTIN PAILLARD
Kerstin Paillard har svensk-fransk oprindelse og er uddannet billedkunstner fra skoler i Frankrig,
hvor hun bor i dag. Hun arbejder under kunstnernavnet CheCh LaRose med at skabe skulpturer og
malerier. Hendes skulpturer, som består af uld og træ, kalder hun totempæle, og hendes malerier
udforsker farvekontraster og penselstrøg. Hun laver også interiørdesign med opart elementer og et
minimalistisk præg. Inspirationen til sit arbejde henter Kerstin Paillard både fra traditionelt svensk
håndarbejde og fra klassisk fransk malerkunst.

Kerstin Paillard

NR. 12

MÅL:
44CM X 32CM

“Jeg har altid
troet, at hvis jeg
mistede én af
mine forældre
eller søskende,
så ville jeg
kun føle sorg
og græde hele
tiden. Men
sådan var det
ikke.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
TEGNING

Gülendam Sezer

VURDERING:
2.000 KR
Lillian Brøgger

KUNSTNER: LILIAN BRØGGER
Lilian Brøgger er illustrator og uddannet på Kunsthåndværkerskolen. Hun debuterede i 1975 med
billedbogen ”Der hvor Linda bor” og har siden illustreret såvel egne som andres tekster. Lilian Brøgger
har været meget produktiv og har gjort sig gældende som illustrator på alle områder af bøger for
børn. Hun har lavet billedbøger, børnebøger, fagbøger og plakater, og hun forstår hele tiden at ændre
sit stilistiske udtryk og forny sin streg. Derfor er Lilian Brøggers tegninger fyldt med skiftende
udtryk for, hvordan en kunstner udfordrer sig selv og sit publikum ved at afprøve nye materialer og
arbejdsformer. Lilian Brøgger modtog i 2011 Kulturministeriets Illustratorpris.

NR. 13

MÅL:
50CM X 33,5CM

“Jeg er
faktisk bange
for næsten alt.
Og så er det
ligegyldigt,
om det er den
kølighed, som
måske kommer
efter et engangsknald, eller om
det er min mor,
der kollapser i
køkkenhaven
mellem kinakål
og kartoffelplanter.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
AKVAREL
VURDERING:
20.000 KR

Lotte Foged

KUNSTNER: MICHAEL KVIUM
Michael Kvium er født og opvokset i Horsens. Han er uddannet billedkunstner fra Det Kongelige Danske
Kunstakademi i 1985 og har været særdeles produktiv på den danske kunstscene lige siden. Michael
Kviums motivverden kredser om studiet af mennesket og eksistensens vilkår, hans figurer er ofte
dystre og absurde, men alligevel indeholder malerierne også en humoristisk undertone. Udefinerbare
menneskefigurer med forvredne kroppe har fået citroner i munden eller bananer på hovedet, de er halvt
mænd, halvt kvinder, og måske er de i virkeligheden selvportrætter. Michael Kvium undersøger tabubelagte
emner i sine billeder, og derfor kan hans billeder både vække væmmelse og fascination hos beskueren.

Michael Kvium

NR. 14

MÅL:
43CM X 31CM

“Da min far
nytårsaften
2004 lå i
isolation på
Rigshospitalet,
drak jeg min
første røde
Bacardi Breezer
hjemme på
øverste etage
sammen med
syv veninder.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
UDKLIP OG TUSCH
VURDERING:
2.000 KR

Natalie Kaas Pontoppidan

KUNSTNER: MICHELLE CARLSLUND
Michelle Carlslund er illustrator med base i København, hvor hun er studerende på Danmarks Medieog Journalisthøjskoles linje for Grafisk Design. Hun har tidligere studeret på KBH Film og Fotoskole.
Når Michelle Carlslund skaber sine illustrationer, scanner hun gamle bogomslag, tapeter og tekstiler,
og af dem sammensætter hun sine figurer og former i Photoshop. Hendes illustrationer viser farverige
figurer og motiver i en naivistisk stil og er ofte ledsaget af korte sætninger eller replikker skrevet med
svungen skrift. Det er Michelle Carlslunds intention med sine illustrationer at skabe et univers, der
inspirerer både børn og voksne til at fortælle historier og bruge deres fantasi.

Michelle Carlslund

NR. 15

MÅL:
66CM X 44CM

“Efter min far
døde, var der
en forventning
fra min
omgangskreds
om, at jeg skulle
sørge og være
ked af det, og
det føltes som
et jerntæppe,
der pressede
mig ned, når jeg
gerne ville op.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
COLLAGE
VURDERING:
2.000 KR

Ida Schwaner Bergholt

KUNSTNER: NINA JØRGENSEN
Nina Jørgensen er kunstner og illustrator. Hun er opvokset i Danmark og Mexico, har studeret i Sverige
og bor nu i London, hvor hun tager et bachelorkursus i illustration ved University of Westminster.
Hendes mangfoldige baggrund og mange rejser er inspiration for hendes kunst, der rummer
collagearbejde med et stærkt politisk budskab. Det er detaljerige mønstre og landskaber, hun har
oplevet, som kommer til udtryk med en næsten barnlig, men udtryksfuld streg. Nina Jørgensen vil
kommunikere visuelt og søger med sine enkle tegninger med overraskende detaljer at ændre verden
omkring sig.

Nina Jørgensen

NR. 16

MÅL:
45CM X 30,5CM

“Et af de første
store lyspunkter
efter min fars
død var, da jeg
mødte andre
unge, som
havde oplevet
det samme som
mig.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
TEGNING

Jens Haugaard Rasmussen

Pabi Chulo

VURDERING:
2.000 KR

KUNSTNER: PABI CHULO
Pabi Chulo er billedkunstner og bor for tiden i San Francisco, hvor han studerer på San Francisco Art
Institute. Han bruger et miks af vidt forskellige elementer i sine malerier. Dele af den menneskelige
krop, dyr, natur, maskiner og teknologi filtres sammen og skilles ad igen i hans malerier. Der er tale
om komplekse sammenhænge mellem de forskellige figurer, men i høj grad også om kontraster. Pabi
Chulos malerier får beskueren til at stille spørgsmål om verden omkring sig, og samtidig fortæller
malerierne historier fra uventede vinkler. Senest har Pabi Chulo arbejdet med gamle medicinalplakater
for at undersøge, hvordan det moderne liv hænger sammen.

NR. 17

MÅL:
13,5 CM X 15 CM

“Der var mange,
der gik hen og
kastede roser
ned til min far,
men min bror og
jeg kastede også
en fodbold ned
til ham.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
GLASS, PAPER,
POLYMER CLAY & FUR

Elisabeth Madsen

Udfra bog layout

Ragnheiður Káradóttir

NR. 18

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
DIGITAL
VURDERING:
1.000 KR

Kathrine Refsgaard

Ragnheiður Káradóttir kommer fra Island, og hun er uddannet kunstner fra Iceland Academy of the
Arts i 2010. Hun har udstillet sit arbejde både i Island og USA, og så hun er med til at drive Gallerí
Klósett i Reykjavik. Gallerí Klósett bliver drevet af kunstnere som et alternativt udstillingssted.
Ragnheiður Káradóttirs kunstneriske arbejde undersøger sære, anderledes verdener, som ikke
eksisterer i virkeligheden. De udspringer i hendes fantasi eller underbevidsthed, og ofte har disse
verdener personlige referencer, stærke farver og en underligt drømmelignende atmosfære.

VURDERING:
3.000 KR
MÅL:
22CM X 16CM

“At kunne
kigge mig over
skulderen og
se andre, der
bare lever, men
selv føle mig
død indeni, var
den følelse,
jeg havde i
rigtig lang tid,
da sorgen var
konstant.”

KUNSTNER: RAGNHEIÐUR KÁRADÓTTIR

KUNSTNER: RASMUS BREGNHØI
Rasmus Bregnhøi er illustrator, bladtegner og billedkunstner. Han er uddannet fra Kunstakademiets
Designskole og Iceland Academy of the Arts. Han har illustreret flere end 20 billedbøger for børn
og arbejdet som bladtegner for Information og Berlingske Tidende. Det er som bladtegner og
børnebogsillustrator, han er bedst kendt, men også i sit arbejde som billedkunstner udmærker
han sig. Rasmus Bregnhøi har blandt andet udsmykket Danmarks Akvarium og Gentofte Biblioteks
børneafdeling. Stilen i Rasmus Bregnhøis illustrationer er ekspressiv og legende, hans figurer er
naivistiske og sjove, altid med klare elementer og inspiration fra tegneserieverden.

Rasmus Bregnhøi

NR. 19

MÅL:
66CM X 44CM

“Selvmord er
en mærkelig
handling.
Hvordan kan
man sige farvel
til livet uden at
tænke på alle
konsekvenserne?”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
MALET TRÆPLADE

Ida With

Sofie Bird Møller

NR. 20

VURDERING:
3.000 KR

MÅL:
44CM X 32CM

“Jeg turde ikke
spørge, jeg ville
simpelthen ikke
høre på, at der
var en risiko
for, at min mor
skulle dø.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
TEGNING

Rikke Ingemann Ohrt

Thomas Pålsson

VURDERING:
2.000 KR

KUNSTNER: SOFIE BIRD MØLLER
Sofie Bird Møller bruger blandt andet magasiner, tidsskrifter, kataloger, gamle stik og reklamer som
lærred. Med tykke lag af akrylmaling ændrer hun det eksisterende motiv, og nye abstrakte former
opstår. Sofie Bird Møllers værker har en næsten dyster tone, og de balancerer det provokerende
med det inviterende. Billedernes sløring-afsløringsteknik overrasker og udfordrer vores forståelse af
både det oprindelige motiv og den nyopståede figur. Sofie Bird Møller har studeret på Akademie der
Bildenden Künste München, Det Kongelige Danske Kunstakademi og Byam Shaw School of Art i London.
Hun har udstillet på mange anerkendte gallerier i blandt andet München, Berlin og København.

KUNSTNER: THOMAS PÅLSSON
Thomas Pålsson er billedkunstner og bor i København. Han er uddannet fra Kunstakademiets
Designskole i 2007 inden for socialt og strategisk design, og så har han lavet graffiti i mange år.
Graffitistilen skinner tydeligt igennem i hans værker, der er store vægmalerier med mange lag maling
og skitseagtige figurer. Thomas Pålsson laver også, sammen med kunstgruppen Skæve Børn, grafisk
design og kunstprojekter i det offentlige rum med fokus på sociale og politiske problemstillinger.

NR. 21

MÅL:
66CM X 48CM

“Jeg tror der
er mange, der
ikke ved hvad
man skal sige
til en, der har
mistet, eller
hvad man skal
sige for at starte
en samtale om
den, man har
mistet.”

FORMAT:
BREDFORMAT
MATERIALE:
MALERI/LÆRRED

Marie Kirstine Vendelboe Lorenzen

Vibe Krogsgaard

NR. 22

VURDERING:
3.000 KR

MÅL:
22CM X 16CM

Følg 20 unge
forfattere i
deres vaklen
mod fodfæste
og triumf:

FORMAT:
BREDFORMAT

Vi lever!

MATERIALE:
DIGITALT

Hvass&Hannibal

VURDERING:
1000 KR

KUNSTNER: VIBE KROGSGAARD
Vibe Krogsgaard er autodidakt kunstner og har sit eget atelier og galleri, Galleri Hanegal. Hendes
billeder er farverige og ofte med et stærkt grafisk udtryk, der stammer fra hendes uddannelse inden
for grafisk design og kommunikation. Hendes kunstneriske univers er beboet af sjove fugle uden
vinger og sære fabeldyr, der går i mennesketøj. Med disse fantasidyr, som opfører sig som mennesker,
fortæller Vibe Krogsgaards malerier historier om menneskelige følelser på godt og ondt og sætter
gang i fantasien hos beskueren

KUNSTNER: HVASS&HANNIBAL
Hvass&Hannibal er et multidisciplinært kunst- og designstudie med base i København. Siden 2006 har
grundlæggerne Nan Na Hvass og Sofie Hannibal haft et tæt partnerskab omkring arbejdet med illustrativt
og konceptuelt design. De arbejder både digitalt og tredimensionelt, og de har som billedskabere
og grafikere lavet alt fra cd-covere til sceneudsmykning for kendte danske og internationale bands.
Herhjemme er deres illustrationer bl.a. blevet trykt i Ud&Se, og de har stået for rumudsmykning i
DGI-byen og vægmaleri på koncertstedet Vega. Deres arbejde favner bredt, altid med et sprudlende
farverigt univers, der bebos af sjove figurer som dansende skeletter og fantastiske dyr.

