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Akvarel-kunstnere
på fyret i Hirtshals
Fernisering på udstillingen lørdag den 28. november, og så er der ni dage til at
betragte de spændende akvareller
Hirtshals Fyr giver endnu engang mulighed for en oplevelse ud over de sædvanlige.
Midt i den storslåede natur – fyrets tidligere assistentbolig – bliver der mulighed for at
opleve en udstilling med værker af fem akvarel-kunstnere.
Anne Østergaard har siden 1978 været billedkunstlærer. I perioden 1996-99 var hun
elev på Århus Kunstakademis fagskole i maleri, og hun har i vid udstrækning hentet
inspiration på studierejser rundt om i Verden. Siden 2002 har hun hvert år været på
studierejse til Kunstnerhuset i Svolvær på Lofoten. Hendes akvareller afdækker en
intens oplevelse af den natur, hun åbenlyst elsker at bevæge sig i – hvad enten det er
det barske nord med fugleliv eller de harmoniske hjemlige enge med græssende
kvæg.
- Jeg maler hanen, der galer, tegner hønen, der segner, laver katte og duer i alle positurer!
Sådan introducerer Elin Østergaard sin egen kunstneriske aktivitet. Og videre siger
hun bl.a.:
- Inspirationen kommer, når jeg ser blishønens fantastiske farvepalet, eller Barselitz’
prikkede billeder, der vender på hovedet… eller damen over for mig i toget, der afbleget og mægtig indtager sin Coca Cola, chips og Kig Ind…

Elin Østergaard er billedkunstlærer ved Den Frie Lærerskole i Ollerup. Og hendes akvareller er vist på flere censurerede udstillinger i Danmark samt på udstillinger i bl.a. Sverige, Italien og Holland.
Elsebeth Norrie er autodidakt. Drevet af stærke naturindtryk begyndte hun at male i
1976. Især himlen er den store inspirationskilde.
Elsebeth Norries malerier er meget forskellige fra den normale forståelse af akvarelgenren. Hendes værker er præget af en stor stoflighed og detaljemættethed.
Selv om motivet fra det danske landskab er umiddelbart genkendeligt, er der tale om
en moderne skildring af naturen.
Elsebeth Norrie er bl.a. kendt fra den censurede udstilling Nordisk Akvarel i 2004 og
2007, der blev holdt på Nordjyllands Kunstmuseum, Kastrupgårdsamlingen, Konsthallen i Rönneby, Kulturens Hus i Luleå og Eidsvik Kunsthal ved Stockholm.
Ole Fisker fra Skagen udgik i 1976 fra arkitektskolen i Aarhus som byplanlægger, arkitekt MAA, og har, med baggrund i denne uddannelse, arbejdet som plan- og byggechef i Skagen Kommune og som projektkonsulent i Frederikshavn Kommune. Samtidig
har han udviklet sit talent som akvarel-kunstner.
Siden 1997 har Ole Fisker undervist i croquis, tegning og akvarel på Arkitektur og Design, Aalborg Universitet.
I sine akvareller skildrer han byens møde med landskabet og selve landskabet. I Skagen maler han havet, himmelen og klithederne, der er hans dybe fascination.
I 2006 blev Peter Vilhelm Nielsen - af det ansete franske tidsskrift Pratique des Arts placeret blandt Europas 50 bedste akvarelmalere, og nu bliver der lejlighed til at opleve nogle af hans akvareller i Hirtshals.
Foruden at virke som udøvende akvarelmaler formidler Peter V. Nielsen sin kunst videre gennem undervisning og gennem litterære udgivelser.
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Peter Vilhelm Nielsen debuterede i 1981 på KS - Kunstnernes Sommerudstilling. Han
er medlem af flere udstillingsgrupper og har udstillet sine akvareller og collager i forskellige sammenhænge i Danmark, Frankrig, Finland, Belgien, Sverige, Tyskland, Litauen og Italien.
Peter Vilhelm Nielsen sælger til kunstforeninger og private, laver plakater og illustrationer til tidsskrifter og arbejder lejlighedsvis med akvareller og collager til firmaet GoCards postkortserie.
Udstillingen åbnes af kunsthistoriker Anne Lie Stokbro, Kunstbygningen i Vrå.
Det er Støtteforeningen Hirtshals Fyr, der stå bag akvarel-udstillingen som i perioden
fra den 28. november til den 6. december holder åbent mellem kl. 13 og 16 på hverdage og mellem 13 og 17 i weekenden. Fyrets Café holdes åbent i weekenden, hvor
der bl.a. serveres gløgg og æbleskiver.

Tre af kunstnerne benytter sig af hjemmeside, og vil I vide mere om dem og deres
kunst, kan I finde materiale her:
Anne Østergaard: www.anne-oestergaard.dk/index.html
Elsebeth Norrie: www.hoejhimmel.dk
Peter V. Nielsen: www.petervnielsen.dk
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