En uge med kunst
på fyret i Hirtshals
Premiere på Kunstudstilling og Fyrets Café lørdag den 6.
december
Der kommer nye aktiviteter på Hirtshals Fyr i julemåneden. Støtteforeningen Hirtshals
Fyr arrangerer kunstudstilling og åbner Fyrets Café. Der er fernisering på
kunstudstillingen lørdag den 6. december kl. 13.
Fire kunstnere indleder den nye aktivitet på fyret, hvor det sommeren igennem har
summet af besøgende turister.
Tre af de fire kunstnere har tæt tilknytning til Hirtshals-området, og samtlige
kunstneres arbejder er udstillet adskillige steder landet over.
Ninne Nielsen, der er født og opvokset i Hirtshals, er en af de fire kunstnere. Hun er
uddannet på Kunstakademiet med blandt andre Vilhelm Freddie, Sven Dalsgaard og
Freddie Lerche som undervisere. Hun udstiller på Kunstnernes Efterårsudstilling i
København, og har adskillige gange udstillet i Hirtshals.
De øvrige tre udstillere har det tilfælles, at de har en arkitektuddannelse som ballast.
Lise Tuxen, der bor i det sønderjyske, arbejder med forgængeligheden,
forunderligheden i natur og mennesker, og hun har et alsidigt materialevalg. Hun
arbejder således med olie, akvarel, acryl, assemblager, grafik og foto.
Søren Friis kommer fra Århus og udøver sin kunst ud fra atelieret i i Kjærsgård.
Udgangspunktet for hans malerier ligger i de nære ting, og selv om han er tro mod
udgangspunktet oplever han i processen med et maleri, at billedet gradvist tager over
og bliver vigtigere end motivet.
Knud Friis og fra Århus er på vore breddegrader kendt som arkitekten, der tegnede
Feriehotel Fyrklit og Limtræ Lilleheden i Hirtshals. Knud Friis har sideløbende med
arbejdet på arkitektkontorets tegnestue i et stigende omfang beskæftiget sig med
maleriet. I de senere år har han flere gange udstillet i Hirtshals-området.
Samtidig med, at der hver dag i perioden 6. – 14. december mellem kl. 13 og 17
bliver mulighed for at opleve varieret kunst på Hirtshals Fyr, kan julemånedens
udflugt i to weekender forsødes med æbleskiver, gløg og kaffe i Fyrets Café.
For første gang er Fyrmesterboligen indrettet som café. Og her er der altså åbent i
weekenden 6.-7. december og i weekenden 13.-14. december mellem kl. 13 og 17.

Hirtshals Fyr klar til at tage i mod til kunstudstilling og café-besøg.

