Birgitte Evelyn,
bosat i Otterup,
udstiller værker
med temaer som
krop, erotik,
kærlighed og
fantasi.

Provokerende kunst i
Skamby gæstgivergård
Nyt og spændende galleri åbnet i den gamle gæstgivergård i Skamby. Galleri Nordfyns påskeudstilling byder på
alsidige kunstværker, som både fascinerer og provokerer
beskueren.
Lørdag den 7. april slog Galleri Nordfyn dørene op til en
nye og spændende udstilling.
Galleriejer og multikunstner
Knud Axelsen udstiller sammen med fotografen Tue Lütken, billedkunstner Birgitte
Evelyn, Mette Harbo og Susan
Sylvest Hansen. Udstillingen
løber til den 19 maj. De valgte
kunstnere vil helt klart udfordre og i en hvis udstrækning
provokere beskueren.
Billedkunstner Birgitte Evelyn, som er bosat i Otterup, er
en af de kunstnere, som får
æren af at være de første, som
udstiller på Galleri Nordfyn,
Bredgade 107 i Skamby. Birgitte Evelyn er fascineret og
inspireret af relationer mellem
mænd og kvinder og maler
erotiske scener og kvindemotiver. Tankerne leder en på ord
og følelser som kærlighed, inderlighed, fantasi, lidenskab,
råhed, ironi, humor, men også
forargelse og provokation afhængigt af øjnene, der der.
“Jeg forsøger ikke at lave porno, men jeg har altid godt kunne lide at male kroppe. Det er
livsbekræftende. Jeg godt lide,
hvis det samtidig kan springe
rammer. Kunst må gerne have
noget kant,” siger Birgitte
Evelyn. Hendes billeder er efterspurgte blandt danske kvinder.
“Der er også par, som køber

dem. Men jeg har aldrig solgt
til en mand,” fortæller Birgitte
Evelyn.
Noget for en hver smag
I en helt anden boldgade finder man Mette Harbo fra
Odense. Mette Harbo maler
alt fra farverige, naivistiske
klovne, farverige kvindefigurer, erotiske pastelbilleder og
dyrebilleder.
Susan Sylvest Hansen er også
blandt udstillerne. Hun bruger
akrylmaling og silkestof og papir til at skabe billeder inspireret af alle blandt andet
menneskers følelsesliv og tanker. De udstillede billeder er
alle abstrakte, men Susan Sylvest Hansen maler også mere
figurative billeder.
“Jeg synes det er dejligt, at de,
der udstiller her, er så forskellige. Man kan på en enkelt
sted udvide sin horisont for,
hvad kunst er,” udtaler Susan
Sylvest Hansen.
Sidst men ikke mindst deltager fotograf og redaktør på
Kunstavisen Tue Lütken også
på påskeudstillingen. Han udstiller værker under overskriften “Vandmandsliv”.

sten.
Knud Axelsen er en alsidige
kunstner, som beskæftiger sig
både med skulpturer, abstrakte
oliemalerier, portrætter og
erotiske billeder. For små fem
år siden begyndte han desuden
at arbejde med mosaikker. I
øjeblikket går megen af hans
energi dog med at få sat det
nye galleri på skinder. Han ønsker med Galleri Nordfyn at
skabe et spændende og aktivt
miljø for de kunstnere, som
udstiller her samt en spændende oplevelse for galleribesø-

gende. Tanken er, at skiftende
kunstnere skal have mulighed
for at udstille her.
“Jeg synes det er spændende,
at folk får noget forskelligt at
se på. At det ikke bare er en
person, som udstiller,” udtaler
Knud Axelsen.
Udstillingen på Galleri Nordfyn er åben fra 13 til 17 alle
ugens dage. Undtagelsesvist
vil der være lukket søndag den
13. maj.
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Galleri Nordfyn
Påskeudstillingen er den første
udstilling på Galleri Nordfyn.
Galleriet er indrettet i underetagen i den gamle gæstgivergård, som Anne Grethe og
Knud Axelsen overtog i marts
2006. En del af det 550 kvadratmeter store galleri virker
samtidig som Knud Axelsens
atelier og arbejdsplads, hvor
man er velkomment til at kigge forbi til en snak om kun-

Galleri Nordfyn er starter af kunstner Knud Axelsen. Han ses
her med et af sine malerier, som påske lørdag blev overrakt til
vinderen af Skambyprisen. Prisen gik til slagteren i Skamby.

Susan Sylvest Hansen udstiller abstrakte malerier inspireret
af menneskers følelsesliv og tanker.

Fotograf Tue Lütken deltager på påskeudstillingen på Galleri
Nordfyn med værker under overskriften “Vandmandsliv”.

