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Fernisering den 13. september 2019  

  
Det er billedkunstneren Jens Schultz, der fra ferniseringen fredag den 13. september kl. 16.00 til 
fredag den 15. november, skal udsmykke væggene i vores selskabslokaler Mindegade 10, Herning.  
 
          Jens Schultz        Søskrænten 22 
             8400 Ebeltoft 
             Tlf.: 30120351 
             E-mail: jens.karen.schultz@gmail.com 

                                                Jens Schultz har om sin vej til billedkunstner fortalt: 
                                                Igennem mange år har jeg i mit professionelle arbejde som arkitekt og industriel designer brugt  
                                                tegning og  akvarel til præsentation. Noget jeg senere har  fulgt op med adskillige uddannelses-  
                                                forløb på  Århus Kunst Akademi. 
                                                                                                  

                                                                                Da han i 2016 sluttede sit arbejdsliv på Grundfos, fik han tid til at kaste sig over maleriet i fulde 
                                                drag. Naturen i Bjerringbro og omegn har været udgangspunkt for arbejdet med akvarel og 
bland-teknikker, hvilket resulterede i talrige udstillinger med kulminationen som vinder af Bjerringbro Kunstnerfestival i 
1992 og senere gennem nåleøjet på den årlige censurerede udstilling i Bjerringbro Kunstforening.   
     

Jens Schultz bruger naturen som inspiration for sine billeder. Tidligere var det især den uberørte natur omkring 
Møllebækken, der i alt slags vejr var hans væsentligste inspirationskilde. Nu er det boligen ved Ebeltoft Vig, der danner 
base for udforskning af den skønne natur i Mols Bjerge. 
 

Jens Schultz vil ved Ferniseringen selv uddybe fortællingen om sine billeder og sin vej til etablering som aktiv billed-
kunstner.  
                                   

                                                                    

 

 

                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

På gensyn til Ferniseringen 
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