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KLINTEBJERG GALLERI 2019 

2019-06-11 - art-creative.dk 

  

KLINTEBJERG GALLERI  

KATALOG 

Sommer 2019 
 

RAY MORALES  MEXIKO 

- maleri 
 

JENS GALSCHIØT  ODENSE  

- skulptur 
 

JOHN BONNESEN WOLFF  

- maleri/grafik/skulptur 
 

SIGNE REHHOFF  GERSØ 

- skulptur 
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RAY MORALES  - maleri 

Title: Extasis– 55x50  

- Olie på lærred  

- Kr: 2.800,- 

Title: Shapes of Soul - 100x80 - Olie på lærred - Kr. 8.200,- 

Uden  title - 70x70  

- Olie på lærred - Kr. 4.700,- 

Title: Afro-Mexican Pumpkin Player 

 - 60x60 - Olie på lærred - kr. 3.600 

Uden  title - 65x55 

- Olie på lærred - Privateje 
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ÅBEN HUS - ÅBENT GALLERI - ÅBENT ATELIER 

HVER TORSDAG FRA 12. TIL 18. 

ALLE ER VELKOMMEN I GALLERIET 

- også på ugens andre dage 

 - efter aftale - eller bare fordi jeg er hjemme. 

KLINTEBJERG GALLERI  

SE HER 

Du kan også  LEJE GALLERIET til din helt egen kunstudstilling  

Meget mere info på hjemmesiden:  

www.klintebjerggalleri.dk 

art-creative.dk  
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Kære kunstelsker 

Med et KUNST-HOP besøgskatalog 

bliver du præsenteret for en række 

gallerier og kunstnere på Nordfyn. 

Ekstra - 13 gratis kunstværker 

Med et KUNST-HOP besøgskatalog i 

hånden får du en lille unik kunstgave 

med fra hvert sted, du besøger.  

De enkelte gallerier og kunstnere 

bestemmer selv, hvad din kunstgave 

skal være -  lad dig overraske. 

Kom i gang med kunst-skattejagt på 

Nordfyn - hele året. 

Bemærk: Du skal selv finde frem til 

gallerier og kunstnere i KUNST-HOP 

besøgskataloget - og eventuelt aftale 

besøgstider. 

Ta’ på kunst-skattejagt  

- rigtig god fornøjelse. 

www.kunst-hop.dk 

KØB ET KUNST-HOP BESØGSKATALOG 

KR. 40,- 

 >> VisitNordfyn, Bogense Havn << 

>> Klintebjerg Galleri, Klintebjerg << 

- eller 

BESTIL ET KUNST-HOP BESØGSKATALOG 

kunsthop.nordfyn@gmail.com 

KR.50,- 

Betaling: Mobilepay: 2272 2699  

Et KUNST-HOP besøgskatalog indeholder  

13 små unikke GRATIS kunstgaver. 
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The Process of being Survival Is about things i have lost.  

Thins i have found And wishes i have for emotional exploration. 

All as a bunch of survival things fishing in a adventure trip were a storm was Even an 

inner war. 

Things, landscapes, animals and peoples souls that has the courage to be grateful af 

bee found. 

The Process of Being and Survival As a bottel found at sea. 

As seen how the trees and nature change in every season af the year. 

Om kunstnern 

Rey Morales taler engelsk og spansk og er født i Oaxaca i 1981. Han har fra en tidlig alder interes-

seret sig for kunst. Hans far døde tidligt og som faderløs har Rey ikke haft den letteste opvækst. 

Han var en af de gadedrenge som Mexicos byer er fulde af. 

Hans held blev, at en socialt engageret teatermand, Raul García Ramos, i 1997 kom til Oaxaca og 

kontaktede gadedrengene i byen for at lave en teatergruppe. Rey meldte sig straks til gruppen, der 

lavede dans, kunst og teater på gaden for at tjene til dagen og vejen. 

Denne gruppe blev senere ’opdaget’ af den danske solidaritets-organisation Tinku der inviterede 

drengene på teater-turné i Danmark og Sverige. 

Denne turné satte for alvor gang i Reys kunstneriske karriere. Han gik på flere kunstskoler og har 

deltaget i udstillinger og projekter i både Mexico, Danmark, Norge, Sverige og Grønland.  

Rey Morales’ oliemalerier er naturalistiske og præget af den latinamerikanske fabulerende historie-

fortæl-ling. 

Mange af motiverne er inspireret fra Reys eget liv med sære mennesker på stylter eller i gang med 

un-derlige gøremål. Hans sociale engagement i det mexicanske samfund skinner igennem som en 

fin under-tone i mange af malerierne. Hvert billede fortæller sin egen kalejdoskopiske historie - på 

én gang melan-kolsk og livsbekræftende. 

Title: Panther– 81x100 - Olie på lærred 

 - Kr: 8.100,- 

Title: Jump - 81x100 - Olie på lærred -  

Kr: 8.100,- 



4 

JENS GALSCHIØT - SKULPTUR 
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Pindsvin - Brændt ler og tang fra stedet - Kr.170,-/stk. 

Sensitivt Ler 
 

Signe R. Andersen (f. 66) er først uddannet gartner og 

siden som eksperimentel biolog. Hele livet har hun 

bevæget sig i spændingsfeltet mellem det eksakte 

naturvidenskabelige og den kreative tænkning. Signe 

bringer sin passion for mennesker, planter og dyr ind i 

sin kunst. Fantasien er vild og uendelig. Sammenspil-

let imellem indbyggerne i keramikkens univers er 

følsomt og oprigtigt. Heraf kommer navnet Sensitivt 

ler. Keramikken er næsten uden glasur, og udtrykket 

skabes ved at blande forskellige typer ler og pigmen-

ter. Efterbehandlingen er ofte voks eller olie, hvilket 

medvirker til at give figurerne et blødt, drømmende 

og eventyrligt skær.  



8 

Elefanter - Brændt ler - Kr.1040,- 

Trold - Brændt ler - Kr.1040,- 
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Priser fra kr.2.000,- Kopi fra Wikipedia, den frie encyklopædi 

”Jens Galschiøts H.C. Andersenskulpturer brugt i sceneopbygning ved et Amnesty In-

ternationalarrangement i Århus Festuge 2005 

Jens Galschiøt (født 4. juni 1954 i Frederikssund) er uddannet som plade- og konstruk-

tionssmed på Odense Staalskibsværft i 1973. Selvlært sølvsmed og skulptør med eget 

værksted i Odense siden 1985.[1].Galschiøts atelier indeholder, bronzestøberi, udstil-

lingshal, værksted og en skulpturpark. 

Jens Galschiøt er en meget sammensat kunstner, som bevæger sig i krydsfeltet mellem 

installationskunst og Street Art med klare referencer til "social sculpture" (Joseph Beu-

ys), Symbolisme og Art Nouveau. Jens Galschiøt arbejder primært med at bekæmpe 

verdens uretfærdigheder ved at opsætte skulpturer i større byer verden over. Skulptu-

rerne er for det meste skabt i bronze for egne midler. 

Jens Galschøit og AIDOH blev verdenskendt for aktioner ved større begivenheder. I 

forbindelse med klimatopmødet i København i december 2009, har Galschiøt opsat en 

skulptur, Survival of the Fattest, ved siden af Den Lille Havfrue. 

Galschiøt har lavet skulpturinstallationer mange steder. Bl.a. opstilling af 22 tonstun-

ge” Min Indre Svinehund” (1993) og skulpturer i Europa (ulovlig street art). Skam-

støtten i Hongkong, Mexico og Brasilien. Hungermarchen (2002), I Guds Navn (2006), 

The Color Orange (2008). Fundamentalism 2011/12”. 
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JOHN BONNESEN WOLFF 

3. stk.-Croquismodel, mand - Blandform på lærred-40x40-Kr.2.800,-  

Opløb-185x120-Acryl på lærred-Kr.35.000,- 

Croquismodel, mand 

 - Blandform på lærred 

-75x60-Kr.3.200,-  

Croquismodel, mand 

-  Blandform på lærred 

-75x60-Kr.3.200,--  

Croquismodel, kvinde 

 - Blandform på lærred 

-75x60-Kr.3.200,-  
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John Bonnesen Wolff gennemførte i 1992 Den Fri Kunstskole og senere Den Ny Kunstskoles treårige kunstud-

dannelse i Odense. 

 Blev i 1995 uddannet som Exam. kunstterapeut ved Institut For Kunstterapi, Ulriksholm Slot. 

 Fra 2002 til 2007 var John Bonnesen Wolff med til at starte og blev arrangør 

af KUNSTMESSEN i Odense Crongress Center - dengang  Danmarks første og største 

frie kunstmesse med op til 150 udstillere fra hele landet.  

 Åbnede i 2008 sit eget galleri i Klintebjerg: Klintebjerg Galleri 

 Fra 2010 arrangør af KUNSTMESSEN i Geværfabrikken i Otterup. 

Medlem af: 

- Fyns Grafiske Værksted 

- Fyns Billedkunstnerværksteder 

- Kunstgruppen "KunstUdstillingen" 

Croquismodel, "Solfangeren" -  Blandform på lærred-130x85-Kr.6.400,-  

To stk. N.N.I-125x90-Blandform på lærred-Hver kr.12.500  
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