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9640 Farsø
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E-mail: 	gallerialstrup@mail.dk

Præsentation:	
Uddannet billedhugger og grafiker fra Århus Kunstakademi i 1996

I 1995 etablerede jeg sammen med min hustru keramiker Hanny Abel Galleri Alstrup, (www.gallerialstrup.dk) hvor vi har vores værksteder og udstillingssted.
I pædagogisk - og undervisningsregi har jeg undervist folkeskolelærere, pædagoger, ergoterapeuter og ergoterapeutstuderende, kunstskoleelever samt lavet projekter med udviklingshæmmede, folkeskoleelever, stærkt socialt belastede og flygtninge / indvandrere. I RegionMidtVest regi har jeg undervist sen-hjerneskadede i at udtrykke sig visuelt og kommunikerende. 

Siden 1997 har jeg deltaget i skoleordningen, ”Børns møde med kunsten”, i Nordjylland, først i amtet og nu i fælleskommunal regi,.

Jeg ser kunst og kunstneriske processer som et udviklings- og dannelsesmiddel. Et middel til at opdage nye ressourcer og åbne for en ny eller anderledes form for viden. Kunsten er i stand til at danne uventede situationer og kunstnere er vant til at arbejde i paradokser og kaos. 

Gennem de sidste år har jeg koncentrede mig om arbejdet på mit værksted med udstillinger og værker til salg gennem Galleri Alstrup og diverse kunstforeninger.



Uddannelse: 			Billedhugger Niels Frandsen værksted 1990.
				Århus Kunstakademi 1991 -95 ved Bjørn Nordahl, 						Karen Højsgård, Bjørn Poulsen og Thomas Anderson				
Ansættelser:
		10 - 15	Region Midt, Senhjerneskadecentrert Høskoven,Viby
				Underviser
		09 - 10	Vesthimmerlands kommune, Lærervikar.
		98 - 02	Aalestrup Daghøjskole.Underviser 				     			kunst,arkitektektur,m.v.
		00 - 01	Ranum Kunstskole. Underviser i skulptur. 
		90 - 94	Selma, Århus. Socialpædagogisk arbejde samt 					undervisning i keramik
		77 - 90	Ufaglært arbejde indenfor pædagogiske og 						håndværksmæssige fag.
				   		        
Kurser & 
efteruddannelse:
		07 -09		Studerende ved afspændingspædagoguddannelsen i 					Randers.
		04 - 05	Kunst & Erhverv, Akadamiuddannelse i Innovation og 					Produktoptimering  CEU, Kolding
		02		Broncestøberkursus, Kirsten Kjærs Museum, Frøstrup.
		2000		Delprøve, i billedkunst.
				Den Pædagogiske Diplomuddannelse. 	
				Aalborg Seminarium.
		96		Voksenpædagogisk kursus, Aalborg Seminarium.
		95		Alment Voksenpædagogisk Grundkursus, 
				Ålborg Seminarium & Amtscentralen for undervisning.
		93		Iværksætterkursus, Centeret for Virksomhedsudvikling.
	

Udstillinger:	2014		Landart Rebild, Rebildcenteret
		11		”De sætter farver på Nordjylland”, 
				Dronninglund Kunstcenter
		09		”Vesthimmerland”, Aars museum
		06		Renæssance og Nutid, Madsnedø Fortet, Vordingborg.
				 Naturcenter, Fjerritslev.
				Galleri Alstrup. Fotografi og Skulptur, 
				i samarbejde med i fotograf Mikkel Seeberg.
		05		Ølgod udstillingen, Dansk Billedhuggersamfund.
				Galleri Alstrup, 10-årsudstilling.
				Rundetårn, Dansk Billedhuggersamfunds, 
				100-års Jubilæumsudstilling.
				“Indenforudenfor” 
				Center for ekperimenterende Kunst, Brejninge.
		04		Skulptur Bienale. Kongens Have, 
				Dansk Billedhuggersamfund.
				Tinghuset, Nibe
		03		Farsø Kulturhus, Farsø
		02	 	Kunstforeningen Limfjorden, Struer
				Kirsten Kjærs Museum, Frøstrup.
				Amtsgården, Nordjyllands Amt, Aalborg 
				Galleri Partout,Aars		
		01		Aalborg Kunstpavillon,Aalborg
			 	Vesthimmerlands Kunstforening,Farsø
		2000		Farsø Kulturhus, Farsø.
			   	Amtsgården, Nordjyllands Amt, Aalborg
		
Udsmykninger:
		13		“Dans” . Vestermarkskolen, Aars.
		10		Relief ” Venskab”. Vestermarkskolen, Aars.
		09		”Boplads”, Nørre Sundby. 
				Skulpturgruppe til Byggefirmaet A. Enggaard, 
		07		Udsmykning i Sæby kirkes kapel 
				i samarbejde m. Hanny Abel
		06		“Innovationskulptur” Vækstcenter VestHimmerland
		03	  	Relief og haveanlæg på Try Landbrugsskole, 						Droninglund.


Værker i det offentlige rum:
				”Boplads”, Nørre Sundby. 
				“Dans”  og ” Venskab”. Vestermarkskolen, Aars.
				”Engel” Sæby kirkes kapel 
				“Innovationskulptur” Vækstcenter VestHimmerland
 				Relief og haveanlæg,Try Landbrugsskole,Droninglund.

Statuetter til æres- og prisuddeling:
	
				“Dette Aars Per”
				Iværksætterprisen “Vægtløfteren”
				
Projekter:	18		Ler kogekar  til Stenaldercentert, Ærtebølle, samt 					bålbrændinger
		06		”Dette Aars Per”
		05		Danpo. Visualisering af Danpos værdigrundlag
		05		Forslag til udsmykning på Torvet, Farsø.
		99		Undersøgelse af “Stedets Konstruktion”, via 						kunstkritiker Rosalind Krauss og billedhugger 
				Donald Judd.
		98		Installationen, “Don´t loose your tight ends”, til 						udstillingen,“Bo og Lev miliørigtigt”, Dansk 						Bomiljøer,Hobro, i samarbejde med arkitekt, 
				Maria Politis, MAA.
		97		Projekt,Brøndhuset, Farsø. (forslag)


Andet:  	
		14 - 18	Bestyrrelsemedlem af Land-Art Rebild
		06-  10	Danske Billedkunstneres Fagforening,  medlem af 					hovedbestyrelse
		
		03 - 09	Medlem af Dansk Billedhugger Samfund
		03 - 04	Tilknyttet InnovationsForum, NyX. 
				Kunst og Erhvervslivs Alliancer.
	      	97		Tilknyttet Nordjyllands Amt og fælleskommunal i 					region Nord. Nu ”Børns møde med kunsten”						Opbygget eget værksted via Leader II midler.
		95		Medstifter af Galleri Alstrup.
				

Solgt til bl.a.:			
				Enggaard, Aalborg
				Sæby kirke
				Try Landbrugsskole
				Aarhus Arkitekterne
				Sparekassen Himmerland
				Skals Håndarbejdsskole
				Sparkassen Farsø		
				


						Jan Anker Petersen,  November 2020 


