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Brenderup Højskoles Kunstforening 

Forsidebillederr: www.hellevinter.dk, www.kylli.dk 

Bagsidebillede:  www.mettefischer.dk og www.kylli.dk 

Se udstillingerne på: 

Brenderup Højskole 

Stationsvej 54 

5464 Brenderup 

Tlf. 64442414 

    - og på vores Facebookside 

     Brenderup Højskoles Kunstforening 
 

I bestyrelsen sidder: 
 
Joan Sørensen , joan@brenderuphojskole.dk (formand)             29723912 
Lars Blom Hansen, larsblomhansen@gmail.com  (kasserer)         24605052 
Marion Strandgaard( sekretær)         27211947          
Helle Rosenkvist Volsgaard (folder)        21687060  
Christa Boisen        29441327 
Michelle Eckhoff     
Bente Holm (suppleant)       22142122 

 Medlemmerne: 

 - præsenteres for 6 udstillinger årligt med kunst og kunsthåndværk 

 - får mulighed for at erhverve / vinde original kunst for et kontingent på 350 kr. årligt 

- deltager i lodtrækningen af værker indkøbt fra de forskellige udstillinger 

 - inviteres til højskolens åbne arrangementer 

- hver husstand kan tegne flere medlemskaber 

 - firmaer og virksomheder er velkomne til at tegne sig og dermed støtte foreningen 

 - chancerne for at vinde er gode, da højskolen indskyder et større beløb i foreningen 

For at deltage i lodtrækningen om kunst skal du indbetale dit kontingent i Nordfyns 
Bank reg. nr.. 6861 konto nr. 0001036994 senest d. 30/6  2019 for at være med i lod-
trækningen til generalforsamlingen lige efter nytåret . For nye medlemmer er fristen 
dog senest 1/12 for året 2019. 



Helle Vinter er uddannet fra Kol-
ding Kunsthåndværkerskole og Grafisk 
Skole. Helle Vinter arbejder med 
skulptur, maleri og collage og har lavet 
talrige udstillinger og udsmykningsop-
gaver i Danmark, Sverige, Polen og 
Japan.  
 
I sine skulpturer sætter hun små ting 
sammen, og så opstår der en form og 
et udtryk. Skulpturerne er meget ek-
sperimenterende, humoristiske og 
finurlige samt helt unikke i sit udtryk.  
 
Luftigheden og letheden i blandfor-
merne modsvares af tyngden i de 
bronzeskulpturer, Helle Vinter også 
arbejder med.  

Det sker! 
 

Følg med i vores  nyhedsbreve 
eller på facebook. 

I året der er gået, har vi både 
hold ferniseringer med kunstne-
re og Åbent Hus-arrangement. 

 
Vi glæder os til at se jer  

 på Højskolen! 

AUGUST/SEPTEMBER 
Helle Vinter 

OKTOBER/NOVEMBER 
Mette Fischer 

Foreningens formål er at vise  

forskellige udstillinger af kunst 

og kunsthåndværk af høj  

kvalitet til inspiration og  

oplevelser. Udstillingerne kan  

desuden være en ekstra  

dimension for gæsterne ved  

højskolens åbne arrangementer. 

 
 

 

”Jeg arbejder meget med mit øje - med at 

holde linjerne skarpe og klare. Samtidigt er 

det vigtigt for mig at holde figurerne rå og 

spontane. At glatte figurerne er en stor fristel-

se, men de bliver sjældent bedre af det og ofte 

kedelige.  Jeg arbejder i ler, gips, jern, beton, 

fedtsten og ikke mindst mit ynglingsmateriale 

bronze. Bronzen frister igen til at polere, men 

også her holder jeg af det rå udtryk. 

(www.mettefischer.dk) 

NOVEMBER/DECEMBER 
Külli Suitso  

I Helle Vinters malerier hersker der en meget fin æstetik. Der er en stramt opbygget arkitektur 
sammen med andre mere organiske figurer i billederne. Malerierne ligner malede collage-
sammensætninger, muligvis inspireret af de mere 'vilde' collager, Helle Vinter også arbejder 
med. (www.galleriarte.dk) 

(www.hellevinter.dk) 
”Der skal være noget for øjet og hjernen at arbejde md. Jeg holder meget af frodige kvinder  

— som tydeligvis også holder meget af sig selv.”  (www.vestfynskunstguide.dk) 

(www.mettefischer.dk) 

Külli Suitso, der er født i Tartu, 
Estland, flyttede i 2004 til  
Middelfart. 
 
Hun er uddannet på Kunstaka-
demiet ved Tartu Universitetet 
1992-96 
 
Hun har udstillet siden 1993 i 
Norden og i Rusland, og fra 2005 
også i Danmark. 
 
Som sin kunstneriske profil  
anfører hun: Sommetider er 
billedet klogere end maleren. 
Külli Suitso arbejder med maleri, 
grafik og kortfilm. 
(www.kunstportalfyn.dk) 

(www.hellevinter.dk) 

(www.kylli.dk) 


