Nordjysk Pilgrimsforening
afholder medlemsarrangement d. 14. oktober 2017
Ved årets medlemsarrangement 2017 besøger vi kunstnerne
Emmy og Finn Jakobsen Sæby og kunstner Anne Marie Johansen Frederikshavn.
Efter at Emmy og Finn Jakobsen i mere end 30 år havde været forstanderpar på Hørby Efterskole flyttede de i 2002 til Sæby.
Her lavede de en lille tilbygning til husets værksted og indrettede atelier og
galleri.
Og her føler de sig begge privilegeret over, at de efter de gik på pension,
har haft muligheder for at udvikle sig i det kreative univers.
For Finn har pensionisttiden mest været en tilbagevenden til en aktiv kunstnertid efter mange års spændende liv i skoleverdenen og den politiske verden.
Hvor det tidligere har været opgaven at bringe livslyst, glæde og kulør på tilværelsen i det enkelte menneskes daglige liv, er det nu på lærredet og i skulpturer det sprudler med farve og livsglæde.
Han finder inspiration i litteraturen, digte og bibelske beretninger. Han har gennem årene malet flere værker over H.C. Andersens eventyr. Af religiøse billeder hænger ”Påskeevangeliet” i Nr. Uttrup Kirke og på
Hørby Efterskole hænger et 5 meter langt værk med titlen ”Alting har en tid”!
I de senere år har han også arbejdet med skulpturer. Bl.a har han i deres have lavet 3 motorsavsskulpturer
– den største er 4 meter høj!
For Emmys vedkommende har pensionisttiden været en tid, hvor en voksende drøm om at kunne udtrykke
sig kunstnerisk, nu er blevet mulig.
Hun har altid været optaget af muligheder og teknikken i decoupage.
I 2015 begyndte hun derfor selv for alvor at lave decoupage.
Det er især glasskåle decoupage hun er optaget af, men hun dekorerer også sten og naturtræ, der ofte
samles på vandreture til strand og skov.
Hendes motiver inspireres hun til på rejser og ved store begivenheder eller fra litteraturen. Således fortælJeg arbejder til daglig på det gamle værftsområde i Frederikshavn,
FME. Her har jeg mit atelier på det gamle riggerloft og jeg har med garanti
Danmarks mest skjulte og gemte værksted, bag gitterporten på
'hard hat area' - her er arbejdsro! - og her finder jeg inspiration til at arbejde
med værker i olie, på lærred, på træ, på jern, på kobber. Jeg er fascineret af
trækfuglene og det store himmelrum, og arbejder med motivets rytme ofte i
mange lag. Jeg har altid haft stor
glæde ved at læse og synge salmer og have dem med i min hverdag, hvor
de er med til at danne en grundstemning at arbejde ud fra. Ligesom Bibelens
fortællinger og temaer er evig inspirationskilde. I 2008 skabte jeg mit bud p å
en "Engel". Denne skulptur er udført i Corteenstål, og kan ses i Ravnshøj vest for Frederikshavn. Siden er en ny
skulptur kommet til i samme materiale, og bærer titlen "Amanda's Happy Hour". I 2014 byggede jeg et
'Salmeskab'. Dette rummer foreløbig ca. 150 illustrerede salmer. Meningen er at vi skal synge sammen i fælleskab ” Fortæller Anne Marie Johansen.

Dagens program:
Kl. 9.30 mødes vi hos Emmy og Finn på Galleri 2ti, Solsbækvej 210 9300 Sæby. Emmy og Finn
viser og fortæller om deres kunst. Finn inviterer til dialog om kunsten
Kl. 11.00 besøger vi Den gamle klosterkirke i Sæby, som har enestående kalkmalerier. Gunhild
Grarup er opvokset i Sæby og vil fortælle om kirken.
Kl. 12.00 spiser vi vor medbragte mad i menighedslokalerne til Sæby kirke. Mariehuset.
Kl. 13.15 besøger vi kunstner Anne Marie Johansen, som har værksted på det gamle værft i Frederikshavn.
Kl. 14.45 nyder vi eftermiddagskaffe i Abildgård kirke, hvor vi slutter dagen med en andagt.
Tilmelding senest d. 7.10.2017 til Ernst Hansen mail hannaogernst@gmail.com - 20885894
NB. KUN FOR MEDLEMMER. Gratis at deltage.

