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Helsingør

Femten kunstnere på Ravelinen
Femten kunstnere udstiller i
forbindelse med Multikulturel
Festival den 30. maj.
Af Steinar Vestli, borgerjournalist

Mette Kroghøj Engstrøm maler
på sten.

HELSINGØR: Ud over teltene
med eksotisk mad, dans og
musik bliver Multikulturel
Festival i år udvidet med en
salgsudstilling med femten
kunstnere fra Nordsjælland.
Det foregår for første gang
på von Scholtens ravelin den store grønne trekant ude
midt i Kulturhavnen - mellem klokken 12 og 18 lørdag
den 30. maj.
- Fra første stund har jeg
været forelsket i den smukke, danske natur og har malet mange billeder af den, siger malerinden Jolanta R.
Hjorth. Hun er født og opvokset i Warsawa, og kom til
Danmark i 1987. I år har hun
som ansvarlig for Multikulturelt Forums kunstudstilling samlet 14 spændende
kunstnere fra Nordsjælland

til at udstille.
Selv udstiller hun også
billeder fra Sydfrankrig, og
via internettet har hendes
arbejder fundet vej til USA,
Tyskland, Japan og Australien.

Stenene fortæller
Mette Kroghøj Engstrøm er
også med, og hun maler på
sten.
- Ideen fik jeg en dag, da
jeg sad og kikkede på en af
mine sten fundet på stranden. Stenen nærmest bad
om at blive malet – den udtrykte rædsel og sorg, som
jeg følte måtte fortælles.
- Det blev starten på mine
stenmalerier, og de udvikler
sig hele tiden. Jeg har valgt
at male kun med sort tusch,
fordi det giver et rent billede.

Så lakkeres stenen flere gange.
Inspirationen kommer,
når jeg sidder med stenen
i hånden. Nogle gange har
den et budskab på grund af
sin form, andre gange kommer idèen, når jeg prøver at
blive stille og gå lidt ind i mig
selv.

Midt ude i farverne
- Jeg kan godt lide den idyl
der er ved gadekæret i Nordby på Samsø, fortæller maleren Per Møller, der mest er
naturalist. Han er uddannet
som typograf og reklametegner og har en mesteruddannelse fra den Grafiske Højskole.
- Da jeg arbejdede som
typograf, og trykmaskinen
var i gang, sad jeg og tegne-

Per Møllers »Helsingør Trommen«.

Motiv fra Sydfrankrig af Jolanta Hjorth.

Jolanta Hjorth har samlet de femten kunstnere.

Per Møller har sit atelier i Hillerød.

Per Møllers inspirationskilder er Claude Monet og
impressionisterne, men også
Nolde og Turner.
- Når jeg sidder og maler i
naturen, føler jeg, at jeg sidder midt i alle farverne, siger
han.

de og malede - gerne billeder
fra for eksempel Gribskov og
Hillerød, men jeg holder også meget af at male på Samsø
og i Skagen.

De er også med
De øvrige kunstnere er Anne Vibeke Lauridsen, Kavus
Vesal, Helle Groth, Karinna
Damgård, Pia Vestmar, Joan
Schmidt, Sonja Olsen, Hanne Bendix, Christina Rasmussen, Birthe Rosengaard,
Lone W. Maymann og AnneMarie Fuglede.

