
PRESSEMEDDELELSE 

KUNSTUDSTILLING I GÅBENSE FÆRGEGÅRD 

 ODBORG & SKORA holder åbent hus i Gåbense 

I weekenden 15.-16. august holder keramikeren Susan Odborg og billedkunstneren Henrik Skorá åbent hus 

på Gåbense Færgegård kl. 10 – 16 begge dage, hvor de udstiller deres seneste værker. Efter den 

nedlukning landet har været i, er der nu endelig mulighed for at udstille. 

 Lagrene er nemlig fyldte hos de to flittige kunstnere. De har begge arbejdet for fuld kraft mere eller mindre 

for lukkede døre i de måneder, den triste situation i hele Europa har varet. Nu tegner det hele lidt lysere, og 

der bliver virkelig noget at se på i Gåbense Færgegård i Henrik Skorás hjem, hvor udstillingen kommer til at 

foregå. 

 ”Vi har flere gange taget tilløb til at skulle udstille sammen her i 2020, men COVID-19 kom i vejen for os og 

alle andre desværre,” siger Susan Odborg. ”Vi havde bl.a. booket en stand sammen på den store 

prestigefulde udstilling i Lokomotivværkstedet i København, men den blev aflyst lige som alt andet”. 

 Trods corona-lukningen har begge kunstnere imidlertid fortsat deres arbejde som hidtil, så der er blevet fyldt 

op i værkstederne. ”Vi har efterhånden så meget materiale, at vi næsten ikke kan vente længere. 

Sundhedsstyrelsens seneste udspil har heldigvis givet os mulighed for fuldt forsvarligt at være sammen om 

en udstilling, bare vi husker at spritte af og holde afstand. Vi blev enige om at sætte en udstilling op på 

Færgegården i Gåbense”, siger Henrik Skorá som lægger egne vægge til sine malerier og gulve og hylder til 

Susan Odborgs fine keramik. 

Susan og Henrik traf hinanden i 2007 i foreningen Den lille Turisme og har siden arbejdet sammen om flere 

projekter fx det store åbent-hus arrangement Åbne Atelierdøre Guldborgsund. De var begge medlemmer af 

galleriet 678 på Slotsbryggen i Nykøbing og kunstnergruppen MED MERE, og nu udstiller de så sammen i 

Gåbense. 

Begge kunstnere glæder sig til at vise deres seneste værker frem. Selv om arbejdet med værkerne 

naturligvis er det vigtigste for de to kunstnere, er det også vigtigt at udstille og vise sine ting frem for dem, 

der måtte være interesserede på gallerier, udstillinger og andre steder, hvor det nu kan lade sig gøre. 

 Det tegner til at blive en spændende weekend i naturskønne Gåbense, med fine oplevelser, en god snak 

med kunstnerne og ikke mindst rigtig meget kunst at se på over en kop kaffe i bygningen bag den gamle 

Færgegård. Hvis vejret arter sig, er der fine bademuligheder fra to nylig opstillede badebroer ved siden af 

den hyggelige Gåbense havn. 

 Udstillingen finder sted Gåbense Strandvej 61 G og har åbent 15. - 16. august i tidsrummet 10 – 16, hvor 

både Susan Odborg og Henrik Skorá vil være tilstede begge dage.   
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