
Billedhugger og Grafiker Joseph Salamon

Joseph Salamon har udstillet talrige gange gennem årene på Gallerie 
Dragehøj, og er nestoren i denne udstillingssammenhæng. Joseph er 
født i Transsylvanien. Han er uddannet på Kunstakademierne i Milano 
og København. Han har udstillet på bl.a. Charlottenborg og KE og i 
udlandet i bl.a. Paris, Barcelona, New York, Berlin, Jerusalem, Beijing og 
Rom. Han er repræsenteret på adskillige museer i Danmark og udlandet. 
Han har udført monumentale skulpturer i forbindelse med landskab og 
arkitektur og har indtil dato udført over 40 udsmykningsopgaver - mange 
efter offentlige konkurrencer. Joseph Salamon er medlem af BKF, Dansk 
Billedhuggersamfund, Danske Grafikere, Kunstnersamfundet samt 
Kunstnersammenslutningen AURORA. I sit arbejde forsøger Salamon at 
udæske stenens hemmlighed og fremkalde kernen i værket. 
I bronzeskulpturerne spiller han på kontrasterne mellem det hårde metal 
og de fine kniplingsstrukturer. Han udfører såvel store som små opgaver 
på egen hånd uden assistence.
www.salamon.dk

Billedkunstner Hanne Salamon

Hanne Salamon er uddannet i Italien og Danmark. Hun har udstillet på 
Charlottenborg og KE og talrige steder i Danmark samt internationalt, 
hvor hun har værker på flere museer. Hanne Salamon har udført 
udsmykningsopgaver til bl.a. Danmarks Nationalbank, Kastrup Lufthavn, 
Philips Frankfurt, Plafinance Zürich, Frankrigsgades Svømmehal Kbh., 
Hærens Operative Kommando Karup, Centralsygehuset Næstved. 
Hanne Salamon er medlem af BKF, KKS og Kunstnersamfundet samt 
Kunstnersammenslutningen AURORA. Hanne arbejder konstruktivt med 
malerier og skulpturer i emalje på stål og i træ samt med collager og 
grafik.
www.salamon.dk

Billedkunstner Hanne Sie

Hanne Sie har udstillet på Kunstnernes Påskeudstilling og på talrige 
gallerier og kunstforeninger i Danmark. Hun har desuden udstillet på 
mange internationale, censurerede udstillinger og er repræsenteret på 
flere museer i Danmark og Europa. Hanne Sie har udført en række 
udsmykningopgaver i både privat og offentligt regi. Hanne Sie er 
medlem af BKF, KKS, Danske Grafikere, Kunstnerforeningen af 18. 
November og Kunstnersammenslutningen AURORA. Udgangspunktet 
for Hanne Sie er den konkrete eller imaginære natur. Hun arbejder 
koloristisk i et abstrakt lyrisk univers, hvor perspektivet ofte er ændret 
eller helt opløst. Værkerne ånder af længsel og håb og udtrykker følelser 
fra lys blid glæde til trodsig smerte. Hanne arbejder med maleri, akvarel, 
grafik og skulptur.
www.hannesie.dk

Billedhugger Ulrik Vintersborg.

Ulrik Vintersborg har studeret på Kunstakademiet i Venezia og har 
afsluttet med diplom i skulptur. Vintersborg er medlem af BKF, Dansk 
Billedhuggersamfund og Kunstnersammenslutningen AURORA. Han 
eksperimenterer med diverse materialer såsom, sten, glas, træ og jern, 
men det foretrukne materiale er bronzen. Inspirationen til mange af hans 
bronzeskulpturer stammer fra kærligheden til og kontakten med 
naturen. Ulrik har deltaget i flere udstillinger med installationer og 
skulpturer i Danmark, Italien, Holland og Frankrig. I 2012 blev han 
præmieret på Salon des Réalités Nouvelles i Paris med Fondation Taylor 
udmærkelsen. 
www.ulriksculptures.dk


