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Kunstudstilling 12. februar til 18. april 2022 

Du kan læse videre i bøgerne: 

LEVENDE STEN - Laila Westergaards Kunst af Dorte Fogh og Annette Østergård. 

ISBN: 978-87-410-0729-8. Eksistensen. 

Det ligner - Bjarke Regn Svensen—en dansk nyrealist af Ulf Gudmundsn. 

ISBN: 87-87572-06-0. Forlaget Hrymfaxe Tistrup 

NEDLØBSRØRET OG ANDRE HISTORIER - Om Bjarke Regn Svendsens maleri af Torben 

Weirup. ISBN:87-884444-29-5. Forlaget Jelling 

1. Derfor kan vort øje glædes  
    ved et billeds farvepragt; 
    thi det lys, hvori det klædes, 
    er naturens egen dragt; 

2. og den sten, hvis skønhed strålte,  
    formet af en mesters hånd, 
    den blev skøn, fordi han målte  
    med vores skabers målebånd. 
 
3. Derfor rørtes vi og vaktes 
    ved en digters fagre ord; 
    Thi de druer, som os raktes, 
    var fra livets rige bord; 

4. derfor vugged os i drømme 
    tonedybets havfruesang, 
    thi af hjertes klidestrømme 
    svulmed jo dets bølgegang. 
 
5. Alt, som ejer livets lue: 
    rosens blus og havets blå, 
    skovens hvalv og brynets bue,  
    æbens fine folder små, 
 
6. tankens hemmeligste susen, 
    elskovsblikket tavse sprog,  
    lærkens sang og bækkens brusen, -  
    alt er kunstens lærebog.  

Carl Nielsen 

  

Højskolesangbogen nr. 160 

Kunstnernes fulde og omfattende CVér vil kunne ses på selve udstillin-

gen i Per Kirkeby Huset. 

Per Kirkeby Huset er en arkitektonisk perle i sig selv og bygningens indre 

rum ”kalder” på kunst, der kan fuldbringe dets helt særlige præg og stil. 

Huset kaldes også ”huset for sten og stjerner”, hvilket det sandelig kom-

mer til at leve op til fra den 12. februar med præsentation af værker fra 

disse kunstnere. 



Maleren Bjarke Regn Svendsen  

Født 1949 i Idom ved Holstebro 

Repræsenteret bl.a. på Statens Museum 

for Kunst. 

Vejle Kunstmuseum. 

Museum Salling/Skive Kunstmuseum. 

Sønderjyllands Kunstmuseum. 

Esbjerg Kunstmuseum.  

Fuglsang Kunstmuseum. 

Kunstmuseet Brunlund Slot, Ribe. 

Kuntmuseum, JANUS - Vestjyllands 

Kunstmuseum. Museet for Religiøs Kunst. 

Kunstbygningen i Vrå, Engelundsamlin-

gen. 

Collezione AMO, Olevane, Italien. 

Bjarke Regn Svendsen lave-

de i 80érne denne plakat til 

Folkeuniversitetet i hans 

karakteristiske naturalistiske 

stil. 

Plakaten forestiller  opslag 

på en murstensvæg med 

tanke på at de forskellige 

komiteer kan ” annoncere” 

deres aktiviteter. 

Billedhugger Laila Westergaard 

Laila Westergaard ( født 1964) er 3. generation i en sten- og billedhuggerslægt fra Lemvig. 
Hun er uddannet på Det Jydske Kunstakademi og på kunstakademiet i Istanbul. I dag har hun sit værk-
sted i København og hendes værker kan ses i hele landet. Hendes kunst er kendetegnet ved en stor 
detaljerigdom og en bestræbelse på at gøre de tunge sten lette. I spændingsfeltet mellem det eviggyldi-

ge, tidslige og hverdagsagtige bevæger stenene sig. 

Uddannelse: 
Det Jydske Kunstakademi 1985-89 

Güzel Sanatlar Fakültesi, Istanbul, Tyrkiet 1989-90 

Udsmykninger: 
Totaludsmykning af Gødstrup hospitalskirke 2021, Døbefont, Lindevang kirke 2019, 
Kilde, Grønnegården i Vartov 2018, Bænk, Hylleholt kirkegård 2016, 
”Ord på vej”, Ribe Katedralskole 2015,”Granat”, Hjørring kaserne 2014, 
”Krukke”, Vestjyllands Højskole, Velling, Ny Carlsbergfondet 2010-2012  og mange flere. 

 


