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Det er med stor glæde, at Viborg Kunstforening kan byde velkommen til 

vores forårsudstilling i Pakhuset, Viborg med glaskunstneren Rikke Stenholt 

og billedkunstneren Mette Tønder 

 

 



Fernisering fredag 17. marts 2023 kl. 16 i Pakhuset, Viborg 

Kunstnerne vil være til stede under ferniseringen 

Åbningstider: 

Fredag 13-17, lørdag og søndag 11-15 i perioden 18. marts – 2. april 2023.  

Der er gratis entré 

 

Her en kort omtale af de to udstillende kunstnere: 

 

Mette Tønder  

Jeg er uddannet arkitekt på Arkitektskolen i Aarhus 1987 og efterfølgende 
uddannet på Aarhus Kunstakademi 1992-96 og har siden arbejdet som 
billedkunstner. 

Medlem af bl.a. BKF-Billedkunstnernes Forbund og KKS-Kvindelige Kunstneres 
Samfund 

Deltaget på adskillige censurerede udstillinger, bl.a. KP1994, KE1997 og 
KS1996,1999,2001,2002 

Mine oliemalerier er figurative og ekspressive. Inspirationen finder jeg blandt 
andet på rejser, men også i hverdagens små pudsigheder, skævheder og 
almindeligheder… en sjov hat, en sovende kat, et gammelt menneske, et rødt 
øje, en fugl, en blomst, en sut, børn der leger… 

Især portrættet har i alle årene optaget mig meget og er et tilbagevendende 
motiv… det skæve portræt, et udtryksfuldt blik, flygtige og tavse tanker, et 
levet liv, en skrøbelighed og en styrke, en historie… 

Som modspil til disse portrætter er jeg begyndt at male blomsterbilleder. Her 
er det roen, lyset og poesien jeg forsøger at fange. 

Derudover laver jeg også mange papirbilleder udført med tusch, akvarel, 
akryl, grafit, kul mm. 



Rikke Stenholt 
 
Rikke Stenholt har glaspusteri i en smuk gammel 1900 tals bygning i det 
centrale Aarhus. 
I værkstedet arbejder Rikke som oftest med udgangspunkt i det varme 
flydende glas - men lejlighedsvis kombineres glasset med bronze, kobber, 
sølv, skind og gummi. 
"Jeg blæser og former det glødende glas i fri hånd, og ynder at give det 
bløde kurver - at "fryse" det i bevægelsen, men jeg fascineres også af det 
mere rå udtryk, materialet kan få, når det støbes i massive emner. " 
Rikke Stenholt inspireres af den nordiske himmelhvælving og hendes værker 
er kendte for, at gengive det nordiske lys. 
Rikke Stenholt har udstillet såvel nationalt som internationalt. 

 

 

Med venlig hilsen 

Hans Henrik Jacobsen, formand 

22306049, hhjac@msn.com 

 

Viborg Kunstforening er støttet af Sydbank Viborg, Bach Gruppen og Viborg 

Kommune 

 

mailto:hhjac@msn.com

