Storslået modtagelse af
kunst på Hirtshals Fyr
Fire kunstneres værker blev studeret nøje af 150 gæster ved
ferniseringen på den første kunstudstilling på Hirtshals Fyr
Hirtshals Fyr, nærmere betegnet den tidligere fyrassistentbolig er yderst
velegnet til kunstudstilling. Det er konstateret ved den første udstilling på
fyret, som samtidig er premiere for Støtteforeningen Hirtshals Fyr som
udstillingsarrangør. Omkring 150 gæster var med ved ferniseringen, og der var
udelukkende lovord til arrangørerne og til de udstillende kunstnere.
Støtteforeningen fik yderligere anerkendelse for arrangementet Fyrets Café,
hvor der i den tidligere fyrmesterbolig var pyntet og dækket op til gløg,
æbleskiver og kaffe.
Den første udstilling på Hirtshals Fyr rummer 65 værker af kunstnerne Ninne
Nielsen, Lise Tuxen, Søren Friis og Knud Friis.
Fælles for de fire kunstnere er deres kærlighed til Vendsyssel, specielt området
ved Hirtshals og sydpå ned over Tornby og Kjærsgaard. De tre af kunstnerne,
Ninne Nielsen, Søren Friis og Knud Friis, har alle nær tilknytning til Kjærsgård,
hvor de har boet – ja, Søren Friis bor der stadigvæk.
Selv om de fire kunstnere har det til fælles, at de lader sig inspirere af natur
og omgivelser i rummet ved kysten ud mos Skagerrak, er deres værker vidt
forskellige, hvilket giver gæsterne på udstillingen mulighed for en alsidig
oplevelse.
- Kunstnerne udtrykte gang på gang begejstring over lokalernes renhed og
kvalitet, da de hængte deres værker op. Det lover godt for premiereudstillingen og de udstillinger, der må følge henad vejen, sagde formanden for
Hirtshals Fyr Fond, Torben Vandsted, da han åbnede kunstudstillingen.
Fra fondsbestyrelsens side er der stor glæde over, at støtteforeningen nu har
føjet kunstudstilling til de kvalitetsaktiviteter, som skal finde sted omkring
Hirtshals Fyr.
Udstillingsgæsterne har i weekenden en ekstra oplevelse, når de fra
fyrassistentboligen med kunsten kan bevæge sig over i fyrmesterboligen, som
er indrettet med Fyrets Café, der serverer æbleskiver, gløg og kaffe.
Kunstudstillingen på fyret er nu åben dagligt mellem kl. 13 og 17 til og med
den forestående weekend. Lørdag og søndag er der også åbent i Fyrets Café.

