
Separatudstilling med maler Lisbeth Ellinor 
og glasblæser Bente Sonne

Lisbeth Ellinor -             - 100 x 120 cm

Bente Sonne - 3 skåle

Bente Sonne 
- Krukke med blå fiskeskeletter



Det vil glæde os meget at se dig med ledsager/e til udstillingen

Separatudstilling med 
maler Lisbeth Ellinor og 
glasblæser Bente Sonne

Fernisering fredag d. 5. oktober 2012 kl. 13 – 17 hvor begge kunstnere er til 
stede og vi byder på lidt forfriskninger og godt til ganen.
Udstillingsperioden er tirsdag - søndag fra d. 5.- 28. okt. Alle dage kl. 13 - 17. 
Galleri Uggerby, Strandvejen 89, Lønstrup, 9800 Hjørring 

Lisbeth Ellinor vil efterhånden være næsten alle vore besøgende både bekendt og elsket.
Hendes værker har i gennem over 18 år prydet i Galleri Uggerbys 2 afdelinger hvor vi på 
sidelinjen har kunnet følge hendes rivende udvikling igennem mange spændende stilarter 
med naturbilleder fra Færøerne, Grønland m.fl., vilde dyr, musikere, nøgenbilleder, por-
trætter, opstillinger og dansere og meget andet.
Men dansen har i de senere år optaget hende meget med f.eks. ”Carmen” i 2008 og med 
”Dans, min elskede, Dans” i 2010 fra Cuba og nu ”PINA” i 2012.
Titlerne på billederne er alle ”PINA”, og er inspireret af den verdensberømte tyske danser 
og koreograf Pina Bausch. Pina var ved at indspille en dansefilm i 3D instrueret af den tyske 
filminstruktør Wim Wenders og døde under optagelserne pludselig af kræft.. Folkene om-
kring filmen og danserne besluttede at lave filmen færdig, men anderledes, som en hyldest 
til hende. Filmen er opdelt i mindre brudstykker, som viser forskellige menneskelige følel-
ser, som sårbarhed, menneskelige relationer og kærlighed. Disse følelser og filmens natur 
har inspireret Lisbeth Ellinor i sit arbejde med billederne. De fleste værker er dansebilleder 
hvor der er enkelte dansere, men også hvor der er to, desuden er der portrætter af nogle 
af danserne og et af Pina. Lisbeth Ellinor har brugt farverne på en ekspressionistisk måde 
til at skabe en bestemt stemning og følelse. 

Det vil hun uddybe nærmere om lørdagen d. 6. oktober 2012 kl. 18.30 til 19.30 hvor hun 
i et specialforedrag vil fortælle om tilblivelsen af billederne i galleriet. 
Alle er velkomne.

Som 3D kunstner har vi den store glæde at kunne præsentere glasblæser Bente Sonne der 
med sine fascinerende unikaværker står som en farverig samspiller. Hun er helt ny i vores 
regi.
Bente Sonnes inspiration til denne udstilling er hentet fra naturen. Små iagttagelser fra rej-
ser, gåture ved skov og strand. Farverne er holdt i turkise og grønne nuancer. Hendes nyeste 
værk er ”Bambusvaser” hvor ideen er kommet fra en rejse til Caribien i de dybe regnskove. 
Bente Sonnes glas er mundblæste og håndlavede og en af hendes anvendte teknikker er 
udskæringer af motiver til sandblæsning. Teknikken med disse krukker er flere lag farver, 
hvor den yderste er monteret med hendes motiver som skabeloner og farven rundt om er 
sandblæst væk. Derefter afmonteres skabelonerne og farven den er bevaret. Desuden kan 
ses meget af det som Bente Sonne også er kendt for.

Vi glæder os meget til at vise dig ”PINA” en sprudlende udstilling, som vi håber må give 
dig/jer ny inspiration til alt det skønne i livet. Velkommen til ”PINA”.

I UGGERBY 
viser vi vores EFTERÅRSUDSTILLING med ca. 
20 spændende kunstnere fra Færøerne, Sverige, 
Polen og Danmark m.fl.
Åben alle søndage i oktober kl. 13 – 17.
Fra søndag d. 14. oktober – søndag d. 21. okto-
ber 2012 dagligt kl. 13 – 17. Lukket lørdag.

Galleri Uggerby, 
Tolstrupvej 1, Uggerby, 9800 Hjørring.

Læs nærmere om de 2 gallerier og åbningstider 
i øvrigt på www.galleriuggerby.dk

Med venlig hilsen
Erik Thursgaard Jakobsen

Lisbeth Ellinor -             - 50 x 60 cm Lisbeth Ellinor -             - 80 x 100 cm

Bente Sonne - Vaser - Rødlige Tumlinger


