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Lokalavisen Budstikken Esbjerg

KULTUR

Højt level!

KULTUR

KULTU
Med billeder af René Holm og
tekst af "Jokeren" er der dannet
basis for refleksion, når udstillingen "Heavy Load" søsættes
med fernisering i Horsens den 1.
september.

Bliv en del af et teknisk ekspert-team
med globalt ansvar

Foto: RED STAR

Scan QR-koden eller besøg abb.dk/job og læs
meget mere om de ledige stillinger, dine
muligheder og ABB.
A better world begins with you at www.abb.dk/job

Esbjerg-kunstner
klar med ny udstilling
Ca. 15-20 kg. skært oksekød - pr. kg. 72,10 kg.
3 kg.
2,5 kg.
2,5 kg.
2,5 kg.
5 kg.

Okseforkød
Hjemmelavet medister
Hakket flæskekød
Blandet fars
Mager bøffars
Hakket hestekød

340,00 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.
100,00 kr.
150,00 kr.

FARS PAKKE 1 kg. Flæskefars, 1 kg. Blandet fars,
1 kg. Bøffars, 1 kg. Medister.
Ialt 150,00 kr.
2,5 kg. Skinkeschnitzler og
2,5 kg. Flæskekød i tern - i alt 5 kg.
2 kg.
Svinekoteletter evt. marineret
2 kg.
Nakkekoteletter evt. marineret
2 stk.
Hj.lavet leverpostej á 500gr.
3 kg.
Stribet flæsk
Ca 10 kg. Griseforende, udskåret - pr. kg.
Helstegt pattegris inkl. udskæring - pr. pers.
evt. inkl. salat - pr. pers MIN. 35 PERSONER

260,00 kr.
95,00 kr.
95,00 kr.
27,00 kr.
125,00 kr.
35,00 kr.
100,00 kr.
125,00 kr.

4 forskellige ugepakker a 240 KR.
Varerne bedes venligst bestilt.
ÅBNINGSTIDER
Torsdag kl. 16-18 Fredag kl. 16 - 19 Lørdag kl. 9 - 13
Gratis udbringning i Varde og omegn onsdag.
Gratis udbringning i Esbjerg og Ribe/Bramming torsdag.

René Holm er klar til fernisering med "Heavy Load" suppleret af tanker fra "Jokeren"
Af Susanne Dige Krebs
På lørdag den 1. September
holder Esbjerg-kunstneren
René Holm fernisering på sin
seneste udstilling med titlen
"Heavy Load". Ferniseringen finder sted hos "Galleri
Franz Pedersen" i Horsens.
Billederne til udstillingen

tager alle udgangspunkt i
hans, som han selv beskriver
det, oldemors mands gamle
skosåle-sælgerkuffert.
"Jeg fik fat i kufferten i forbindelse med, at et gammelt
familiemedlem skulle på
plejehjem. Den stod i nogle
år i mit atelier, og på et tidspunkt fik jeg den idé, at bede

nogle af de gæster, der kom
her, om at tage opstilling
med kufferten på forskellige
måder. De opstillinger har
jeg arbejdet videre med, og
så er der kommet den her
udstilling ud af det," fortæller René Holm.
Som et ekstra krydderi på
værkerne, har den esbjergen-

siske kunstner fået rapperen
"Jokeren" til at skrive et digt
til udstillingen.
"Jeg ringede til ham og
spurgte, om han havde lyst
til at skrive et par linier, så
sendte jeg ham billederne,
og fire timer efter modtog
jeg en mail, hvor teksten var
skrevet, og jeg blev så glad,
da jeg læste den. Han havde
virkelig fanget, hvad billederne fortalte."
René Holm holder generelt
af at lave kunst, der får folk
til at reflektere, og i det her
tilfælde, er kufferten blevet
et symbol på den livsrejse, vi
alle foretager os i mere eller
mindre grad.
Foruden udstillingen
hos "Galleri Franz Pedersen" i Horsens, vil en del
af billederne blive udstillet i forbindelse med "Art
Copenhagen", der løber af
stabelen i Forum den 14.-16.
September.

Sønderho har fået et nyt kunstnerhus
Forrige onsdag slog tegner og
grafiker Marie Louise Exner
dørene op til “Exners Kunsthandel“ - et kombineret
åbent atelier og galleri, hvor
hun både vil udstille egne
samt inviterede kunstneres
værker.
"Kunsthandlen skal være
et sted, hvor kunst skabes,
formidles og handles. Et
sted, hvor folk kan komme
og få en kunstoplevelse og
spørge og snakke - ikke kun
om det, der bliver udstillet men også om det, der ligger i
skuffer og mapper," forklarer
Marie Louise Exner.

Udvalget vil fortrinsvis
basere sig på papirvarer
i form af grafik, akvareller, tegninger, foto, bøger,
postkort og cd´er, kreeret
af danske og internationale
kunstnere og i forskellige
prisklasser. Men besøgende
vil også kunne opleve og
handle enkelte malerier,
unika smykker og unika
keramik.

Koncerter og workshops
Marie Louise Exner har
endvidere planer om at lade
kunsthandlen danne ramme
for forskellige events såsom

koncerter og workshops for
børn.
I år er der allerede planlagt
en workshop for børn, når
Vadehavsfestivalen finder
sted fra den 30. august til
den 2. september og Exner
præsenterer sit store kortprojekt, Mapping the Reservate.
"Jeg vil opsøge og samarbejde med de omkringliggende "kunstnerhuse" som
for eksempel billedkunstnernes hus, forfatterhuset og
Musikkens Hus og spille op
til festivaler som Fanø Free
Folk Festval, der lige har fun-

det sted, Godtfolk Festival,
Vadehavsfestivalen og lokale
kulturprojekter som Pinsebal
og Sønderhodag. Alt sammen begivenheder, der trækker gæster til øen, udøvende
såvel som folk, der har interesse for kunst," beretter den
engagerede kunstner.
Exners Kunsthandel har
til huse på Kåvervej 12 i Sønderho. Åbningstiderne frem
til den 21. oktober vil være
torsdag til søndag fra klokken 12.00 til 17.00. Derudover vil der være åbent, når
skiltet er fremme ved vejen
og efter aftale.

