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Naivister i Fuglsanghus
Birgit Højkilde, Birthe Einer-Jensen, Bonnie Rasmussen, Britt Zenth, Claus C. Lar-
sen, Dorte Marcussen, Erik Andersen, Erik Brøndum, Hanne Højfeldt, Helen Nagel, 
Isis de Siqueira, Jeanne Anthonisen, Jette Mørup, Judith Langellier, Kirsten Sven-
strup, Knud Larn, Lene Worsøe, Lone Villaume, Lotte Martoft, Marianne Tümmler, 
Mia Cara, Ole Justenlund, Randi Kajberg, Søren Andersen, Tomas Eriksson. 

Fernisering lørdag den 11. januar 2014 kl. 14 – 17 i Fuglsanghus, Gl. Hovedgade 2, 
Hørsholm. 
Udstillingen er herefter åben kl. 12 - 17 alle fredage, lørdage og søndage til og med 
søndag den 2. februar 2014.



Jens-Peter Kellermann er en underfundig skulptør med en frodig fantasi. I hans 
statuetter - oftest af menneskeskikkelser - sammenkobler han flere typer materia-
ler, med bronze og træ som de hyppigst anvendte, men de senere også med 
bronze og granit eller bronze og marmor. Inspirationen til de ofte humoristiske og 
rustikke figurer henter Jens-Peter Kellermann i mytologien og kulturhistorien, de 
nordiske såvel som dem fra middelhavsområdet.  

Jens-Peter Kellermann skriver:  
De store fortællinger har altid optaget mig meget. Disse er en uudtømmelig kilde og inspi-
ration for mine skulpturelle arbejder. Det at ”fortælle” en gammel aktuel historie med et 
personligt og nutidigt udtryk, har igennem mange år præget mit virke. Titler som Daphne, 
Artemis, Venus, De tre Gudinder osv. er fra min side tænkt som en del af den samlede 
oplevelse; men det står naturligvis enhver frit for fortolkning.  

Jens-Peter Kellermann debuterede på Kunstnernes Efterårsudstilling i 1981 og har 
siden haft en meget omfattende udstillingsaktivitet. Han har også flere gange udstil-
let i Hørsholm Kunstforening, senest i 2005. Han har siden 1983 - først som gæst 
og siden som medlem - deltaget på kunstnersammenslutningen Corners årlige ud-
stilling, og har i flere år været medlem af dens ledergruppe. - Fra 1983 har Jens-
Peter Kellermann været ansat som underviser på Danmarks Designskole, nu 
Kunstakademiet Skoler for Arkitektur, Design og Konservering i København. 

Adresse: Jens-Peter Kellermann, Boyesgade 11, stuen th, 1622 København V 
  tlf. 33 24 20 92, mob. 20 20 48 91  -  e-mail: jpk@kadk.dk  
-- 
Hørsholm Kunstforenings bestyrelsen:   
Kell Bredmose, Vibeke Nørhald, Hanne Paulli, Ole Puggaard Petersen, Ellen Savery, Jens Refsgaard og 
Pia Eschelsen. - Suppleanter: Jette Christophersen og Lene Bruunsgaard. 
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Om Fuglsanghus - en historisk bygning i det gamle Hørsholm  
Fuglsanghus fra 1764, tidligere kaldet Slotsgartnerens Hus, er Hørsholm Kommunes fredede ud-
stillingshus, nu smukt beliggende i Gammel Hovedgade tæt ved den historiske slotspark. - Huset 
havde oprindelig en anden beliggenhed ca. 300 meter fra den nuværende beliggenhed, men det lå 
i vejen for en vigtig vejgennemføring. Huset blev i 1976 nøje opmålt og trods fredningen nedtaget 
for med fondes hjælp at blive genopbygget på den nuværende beliggenhed i 1980. - Hørsholm 
Kommune stiller i dag Fuglsanghus til rådighed for lokalområdets tre kunstforeningers skiftende 
udstillinger samt nu og da for særudstillinger fra Hørsholm Egns Museum. 

Fuglsanghus - nemt at komme til
Bus: fra København linie 150S, fra Lyngby linie 353, fra Holte linie 354, alle til stoppested ”Venlig-
hedsvej”. Gå mod nord ca. 100 meter ad stien til Gl. Hovedgade. Fra Ballerup over Birkerød linie 
500S og fra Fredensborg linie 353 til Hovedgaden. Eller tag Kystbanen til ”Rungsted Kyst” + ”lokal-
bus” linie 381 til Hovedgaden, 382E eller 384 til Hørsholm Ridebane. Gå mod vest ca. 100 meter til 
Gl. Hovedgade. 

Om Fuglsanghus - en historisk bygning i det gamle Hørsholm 

Fuglsanghus fra 1764, tidligere kaldet Slotsgartnerens Hus, er Hørsholm Kommunes 
fredede udstillingshus, nu smukt beliggende i Gammel Hovedgade tæt ved den hi-
storiske slotspark. - Huset havde oprindelig en anden beliggenhed ca. 300 meter fra 
den nuværende beliggenhed, men det lå i vejen for en vigtig vejgennemføring. Huset 
blev i 1976 nøje opmålt og trods fredningen nedtaget for med fondes hjælp at blive 
genopbygget på den nuværende beliggenhed i 1980. 

Hørsholm Kommune stiller i dag Fuglsanghus til rådighed for lokalområdets tre 
kunstforeningers skiftende udstillinger.

I samarbejde med Galleri Naif, København har Hørsholm Kunstforening været så 
heldig at kunne samle 25 naivister fra Danmark.

De naivistiske kunstnere maler det, de ser; de søger at gengive virkeligheden så 
umiddelbart som muligt for derved at styrke maleriets følelsesmæssige udtryk. 
Det er derfor en stil, som går langt, langt tilbage og spreder sig vidt ud i verden. 
 
Hver kunstner har selvfølgelig sit særpræg, men fælles er mangfoldighed i farver, 
glæde ved at fortælle historier og stor detaljerigdom. I billederne ser man ofte humor 
og underfundighed og også en form for nostalgi, for mange naivister dyrker erindrin-
gen.
 

Hørsholm Kunstforening, www.hoersholmkunstforening.dk

Bestyrelse: 
Ellen Savery (formand), Hanne Paulli (kasserer), Jens Refsgaard, Kurt Gotfredsen, 
Lene Bruunsgaard og Pia Eschelsen.
Suppleanter: Anette Geerdsen og Jens Kam.

Tryk: Ilsted Tryk

Hørsholm Kunstforening siden 1967 – for oplevelser af ældre og nyere kunst


