
Her har geologen Jon Svane og galleriejerne Lis Kubel og
Jørgen Kjær Poulsen placeret sig pa »Vulkanen".
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HORSENS - Ved
åbningen af det ny kulturby
96-arrangement »Vul-
kanen spyr ild og aske -
og danner smukke ste-
ne<< kunne Horsens
Kommunes kulturchef
Hanne Damgård kon-
statere, at Stengalleri-
et i Thorsvang har ud-
viklet sig til at blive en
kulturel attraktion i
Horsens.

Stedet drives af to ild-
sjle, Lis Kubel og Jørgen
Kjr Poulsen, der for ti år
siden lagde grunden til gal-
leriet - oprindelig som en
afstresning i hverdagens
gøremål.

Ved ferniseringen - om
man kan kalde den så -
sør-gede geologen Jon Svane
som en anden vulkanolog
for, at den lille vulkan i ha-
ven spruttede nok så lyst-
igt ild af sig.

Kemikalier hjalp med til
at få den til at a i udbrud.
Mere symbolsk var ilden
også et element i den herli-
ge, men strke egnssuppe,
som gæsterne blev budt
på, og som ægteparret Lise
og Willy Stolarczyk stod
for.

Retten var inspireret af
Britta Egebjerg, der har la-
vet et projekt omkring
suppekulturer fra hele
verden.

Det er udmøntet i "Ver-
dens suppekogebog", der
har opskrifter på 96 sup-
per. Den udkommer om-
kring 1. august, og
prøves-magningen i Horsens giver
store forventninger til,
hvad man i øvrigt kan eks-
perimentere sig frem til.

Arrangementets mere
udstillingesmæssige ka-
rakter har billedhuggeren
Jan Blik Pedersen fra Ran-
ders stået for. Og her er
der virkelig noget at glæde
sig over.

Jan Blik arbejder i gra-
nit, og inspirationen hen-
ter han fra - synes nogen -
de besynderligste steder.

Han passer godt i kul-
turby 96-elementet, for og-
så han er en Han
arbejder hårdt og intenst

med sin mejsel, og på ud-
stillingen kan man finde
22 af bans spændende ar-
bejder.

Skulpturerne er place-
ret meget fint rundt i ha-
ven, men man skal natur-
ligvis også unde sig selv
den fornøjelse at dykke
ned i det lille galleri.

Her kan man bl. a. mode
en festlig dukke, som ska-
beren Margrethe Hansen
med stor fantasi har kaldt

gud".
I øvrigt giver udstillin-

gen i galleriet et godt ind-
tryk af den udvikling, der
har været gennem de
for-løbne ti hr. Her er pragt-
fulde stenarbejder og her-
lige smykker, og der er så-
gar også en mulighed for at
skue ind i en fjern fortid.

Arrangementet varer til
den 30. august.
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