
PRESSEINFORMATION, AKTUELT I UGE 5+6, 2017, KØBENHAVN K

DIALOGER / DIALOGUES
36 danske og tyske billedkunstnere udstiller maleri, skulptur, grafik
Helligaandshuset, Valkendorfsgade 23, 1151 København K

Udstillingsperiode 1.–12. februar 2017. Åben hver dag kl. 12–17
Fernisering onsdag 1. februar kl. 17–19.
Udstillingen åbnes af Finn Rowold, tidl. formand for Dansk-Tysk Selskab. 
Ved ferniseringen spiller duoen Mademoiselle Karen.

Kunstnersammenslutningen K2 – Københavnske Kunstnere har inviteret sin tyske venskabsforening 
Art Phönix International på besøg i Danmark. 16 danske og 20 tyske kunstnere er gået i dialog og 
udstiller sammen i den smukke og stemningsfulde Søjlesalen i Helligaandshuset ved Amagertorv i 
København. På udstillingen vises maleri, skulptur og grafik.

Kunst er et universelt sprog. I en brydningstid, hvor Europa trues af ustabilitet og udemokratiske 
strømninger, forsøger to kunstnersammenslutninger at opretholde den europæiske tanke om venskab, 
dialog og samarbejde.

K2 har inviteret Art Phönix International, en sammenslutning, der er grundlagt i Tyskland men har 
medlemmer over hele verden, til at udstille i Helligaandshuset i København. Udstillingens titel er 
“Dialoger” og symboliserer samtalen på tværs af landegrænser. 

I alt 36 kunstnere – 19 fra Tyskland og 17 fra Danmark – deltager i “Dialoger”. Udstillingen 
sammenstiller de enkelte kunstneres udtryk og skaber derved mulighed for yderligere dialoger, både 
mellem kunstnerne, og – ikke mindst – mellem værkerne og publikum.

K2 – Københavnske Kunstnere er stiftet i 2012 og har pt. 17 medlemmer. K2’s formål er at samle 
og støtte op om seriøse billedkunstnere i og omkring København, og gennem fælles udstillings-
virksomhed og gensidig inspiration at støtte kreativitet og faglighed.

Art Phönix International er grundlagt i Stuttgart i 2015 og har ca. 150 medlemmer fra især 
Tyskland men også bl.a. Danmark, Østrig, USA, Schweiz, Holland og Argentina. Art Phönix 
arrangerer 2–3 udstillinger årligt og udgiver et trykt årskatalog med præsentation af medlemmerne.

De vedlagte pressefotos kan frit anvendes ved omtale af udstillingen (billedinfo nederst herunder).
Yderligere fotos kan hentes her: http://bit.ly/dialoger-pr

For yderligere information, venligst kontakt:
Knud Larn, formand, K2 – tlf. 26 27 25 89, email: knudlarn@hotmail.com
Helle Rask Crawford, K2, udstillingsansvarlig – tlf. 23 71 28 21, email: raskcrawford@dadlnet.dk

Se evt. også:
https://www.facebook.com/events/1802933469945443/
http://www.k2kunst.dk
http://www.art-phoenix.de
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Fra Art Phönix International deltager:
Andrea Rathert-Schützdeller (Essen) 
Anja Stemmer (München) 
Antonia Nork-Pfaff (Kronberg) 
Bettina Kohlen (Korntal) 
Brigitte Struif (Hachenburg) 
Catharina de Rijke (Leverkusen) 
Elmar Maria (Nürnberg) 
Erich Geiger (Riederich)
Gabriele Frey (Herdwangen-Schönach) 
Gertrud Schneider (Stuttgart) 
Heidemarie Fruth (Stuttgart)
Ingrid Ruhl (Waiblingen) 
Klaudia Thiel (Backnang) 
Maike Günther (Baden-Baden) 
Renata Schepmann (Stuttgart)
Rosemarie Berger (Rastatt) 
Sabine Rassow (Stuttgart und Kreta)
Stefanie Etter (Rudersberg) 
Susanne Beckh (Esslingen) 
Ute Meyer (Flensburg)

Fra K2 – Københavnske Kunstnere deltager:
Alexander Kosmala (København)
Andreas Nemo (København)
Britta Westhausen (København)
Daniel Goldenberg (København)
Hanne Galschiøt (Hellerup)
Helle Rask Crawford (Græsted)
Ingeborg Rørbye (København)
Jeanette Elmelund (Gammel Holte)
Kim Kartholm (Hellerup)
Knud Larn (Hedehusene)
Lars Pryds (København)
Louise Thygesen (Hammersholt)
Malene Bjelke (Helsingør)
Rikke Darling (København)

K2’s gæster:
Gert Brask (Espergærde)
Lene Sandvang (Holløse)

Billedtekster:

Jeanette-Elmelund_Dialog.jpg
I Jeanette Elmelunds (DK) maleri “Dialog” er en kvinde og en mand fælles om en tyggegummibobbel. Eller er det 
en talebobbel uden ord? Foto: PR

Stefanie_Etter_2016_018.jpg
Den tyske maler Stefanie Etter arbejder med stoflige overflader i en skala af hvid, sort og jordfarver. Foto: PR

Heidemarie_Fruth_ROT.jpg
Heidemarie Fruth fra Tyskland anvender akrylplader som elementer i farvestærke, geometriske kompositioner. 
Foto: PR

Ingeborg-Rørbye_Kvartet.jpg
Ingeborg Rørbye (DK) har en fortid inden for musikken, og maler derfor ofte motiver med inspiration herfra. Titlen 
på dette værk er “Kvartet”. Foto: PR

kim-kartholm_knapper.jpg
Danske Kim Kartholm skildrer med både humor og kærlighed de handlende i en butik med knapper. Foto: PR 
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