
Oplev et af Danmarks smukkeste gallerier

Poesigaardens Galleri
hvor natur og kunst går hånd i hånd!

ELSE HUSTED KJÆR
POESIGAARDENS GALLERI 
Sandbækvej 12 · Nees
7570 Vemb
www.poesigaarden.dk
Tlf. + 45 97 88 40 66
mobil + 45 51 90 40 66

Åbent søndage 11-17
og efter aftale – også for 
foreningsbesøg. Fri entré. 

”Tidløs sommerdag”  olie (80 x 80)

Else Husted Kjær

 …. Bosat i Vestjylland lige ned til Nissum Fjord er det strandengene, vandet, 
blomsterne og den store horisont, der er pejlemærkerne i hendes kunst. Det nære 
landskab hæver sig i hendes kunst op til en hyldest til alt skabt, og de univer-
selle betragtninger – har rod i det vindblæste Vestjylland, hvor himlen er stor og 
stjernerne lysende og nære. Dette kosmos – det havomspændte, som også fyldte 
den færøske digter William Heinesens kunst….

… Man skal ikke se længe på malerens billeder for at opleve lighederne med 
musikkens verden ….. Malerierne er fulde af farveklange. Toner af stemningsfuldt 
blåt, intens aftenrødt, energiske eksplosioner af solgult og forfriskende strejf af 
smaragdgrønt danser menuet med hinanden på billedfladen i ordløse fortællinger 
om poesi og naturmirakler.

….. Skal man sammenligne Else Husted Kjær med en anden dansk billedkunstner, 
må det blive bornholmermaleren Oluf Høst. Begge bruger farverne nærmest som en 
form for naturevangelium. De gør sig begge deres observationer, men det færdige 
resultat nærmer sig visionen. Følelserne, betagelsen og identifikationen med det 
sete og skabte er uden mellemregninger, uden bagtanker, uden filter. Det er alt eller 
intet – som al god kunst i øvrigt.

 Tom Jørgensen, Kunstavisen

Udstillinger i 2017:
Påskeudstilling: Poesigaardens Galleri
13.april -17.april alle dage 10.00 – 17.00
Skærtorsdag – Langfredag- Påskelørdag, Påskedag og 2. Påskedag

Vestjydske Kunstneres Forårsudstilling i Holstebro 
29.april-28. maj

Art Nordic Kunstmesse Kbh. stand 28 
28.-30. april

Galleri Tronsmark i Nord Jylland
Pinsedag 4.juni- 2.juli

Galleri Amare , Stavanger Norge
Juli og august

Bovbjerg Fyr
3.-29. september


