
Hjertelig velkommen til den sidste udstilling inden vi holder sommerlukket i et par uger. 
 
I de forgangne 6  uger har Æglagerets gulv og vægge været prydet med billeder og 
skulpturer af Yngve Riber og Jens Ingvard Hansen. De er er blevet erstattet af en stribe 
dejlige kunstværker udført af kunstnerne: 
 
Uffe Christoffersen 
Annette Hoff-Jessen 
Inka Sigel 
Peter Lunding 
Better Lubbert og 
Janni Mai Larsen 
 
Udstillingen er kommet i stand via et samarbejde med det meget anerkendte galleri Gl. Lejre. 
Tusind tak til Dorte Philipsen for din velvilje og assistance m.h.t. valget af kunstnere. 

Gennem årene har vi fra tid til anden samarbejdet med et galleri både i forbindelse med 
enkelte kunstnere og en gruppe kunstnere. Det giver os en god måde at vise et mere varieret 
udvalg af værker. 

Vi har valgt at kalde udstillingen for "fra Philipsens skatkammer" fordi galleri Gl. Lejre gennem 
årene har opbygget et udbud præget af høj kvalitet og erfarne kunstnere tilsat nye ’up-
comings’. Der er meget lækker kunst i galleriets skatkammer. 

 
Lidt om de enkelte kunstnere: 
 
Uffe Christoffersen har en stil og et motivvalg, som gør ham til en af de lettest genkendelige 
kunstnere i den danske kunstverden. Han har altid malet tigre og dette med stor succes. Hans 
værker dukker op i mange sammenhænge og beklæder mange danske vægge. Han har altid 
været meget fascineret af tigeren og dens vildskab. Værkerne sprudler meget ofte af en 
rød/gul/orange farvemætning. Billederne er så livagtige, at der til tider næsten opstår en risiko 
for at blive ædt. 
Vi har tidligere haft fornøjelsen af Uffe Christoffersen i Æglageret. Han havde en soloudstiling 
med tigre i alle afskygninger for nogle år siden. 
 
Annette Hoff-Jessen er repræsenteret med et par meget koloristiske værker, hvor hun 
portrætterer ansigter, der træder ud af masker. De viste billeder er meget karakteristiske for 
Annette Hoff-Jessen. Der er masser af farver, spænding og dynamik i hendes værker. 
Inspirationen til værkerne henter hun bl.a. i stenene i det hus i Sydfrankrig hun bebor 
sammen med gemalen Uffe Christoffersen. Han er nærmest besat af tigre....hun er nærmest 
besat af ansigter og masker. 
 
Inka Sigel er en meget erfaren kunstner med tyske aner men nu bosiddende i Danmark 
gennem en længere årrække. Hun har et omfattende CV og har lavet mange 
udsmykningsopgaver.  
Kunstanmelderen Vibeke Kruse skriver bl.a.:”I Inka Sigels kunstneriske univers kan det 
undertiden virke, som om tiden står stille. I nogle værker er det som om, vi befinder os under 
vandet, hvor glitrende lys trænger langsomt ned gennem vandplanter og andre svævende 



vækster. Tiden bølger frem og tilbage, som i en langsom og inciterende rytme. I andre værker 
er det plantestængler og blomster der danser over billedfladen og ofte ledsages det pastose 
maleri af stringente syninger som et stramt modspil. Alligevel er hendes univers abstrakt og 
kan forstås som et helt særligt opbygget billedsprog, hvor farver, former og linjer lever deres 
eget liv”. 

Peter Lundings værker hedder bl.a. universets navle og de 7 planeter. Vi er på rejse i 
verdensrummet med glober og himmellegemer.... Det er her, Peter Lunding henter en stor del 
af sin inspiration. Spændende værker i bl.a. kobber, bronze og sølv. De er et nærstudie værd, 
vi er ude i det store store endeløse rum, hvor er vi på vej hen eller går vi bare rundt og rundt? 

Better Lubbert er keramiker og er repræsenteret med store krukker og fade. Hendes værker 
er ikke just diskrete i deres fremtoning - man er ikke i tvivl om deres tilstedeværelse - de er 
voluminøse og glaseret med glasur i heftigt farvevalg. Det er klassiske værker inspireret af 
middelhavsområdets traditioner. Værkerne er sidenhen blevet tilført det nutidige look. Smukke 
og store kreationer, der kræver plads omkring sig. 

Janni Mai Larsen er ud af den nyere generation af kunstnere der både er præget af tegnestil 
med et strejf af graffiti. En let og luftig stil, tilsat fantasi og fiktion. Beslægtet med f.eks. Jonas 
Pihl og Mette Rishøj. Hun er en del af en frisk generation med masser af kreativ gåpåmod og 
en iderigdom i sine penselstrøg/tegnestreger, der pirrer nysgerrigheden hos publikum. Det er 
spændende at gå på symbolvandring i hendes kunst. 

Alt i alt 6 spændende kunstnere der på hver deres måde giver os et indblik i hvordan det 
kunstneriske udtryk kan drejes, formes, udstanses, bemales og koloreres. 

Vildskab, elegance, farvemætning, maskernes dag og uendelighed. 

Værsgo at gå på opdagelse i Æglagerets kunstoase..... 

PS1 Ægmuseet er åbent. 

PS2 butikken er åben 

PS3 DasArt er et besøg værd 

Det er også Æglageret. 

God sommer..... 

 

 
 
 
 
	


