Sommerkunst på Fyret
Tre kunstnere er med, når sommerens første af to kunstudstillinger åbner den 4. juli og holder åbent indtil den 19.
juli. Det er billedkunstnerne Bjørn Søndergaard fra Vorupør og Felix Pedersen fra Løgstrup samt keramikeren Finn
Bukhave fra Hundborg i Thy, der viser værkerne i de 16 åbningsdage.

Finn Bukhave… Den 70-årige keramiker fra Hundborg er yderst aktiv i sit værksted i Thy, hvor den skabte keramik
pryder flere reoler. En stor del af værkerne er pillet ned fra hylderne, pakket i kasser og bragt til udstillingen på
Hirtshals Fyr.
Blandt Finn Bukaves udstillingssteder kan nævnes Skive Museum og Kirsten Kjærs Museum, ligesom han har udstillet
i en række gallerier og kunstforeninger rundt om i landet.
Felix Pedersen kan i øjeblikket følges på Statens Museum for Kunst på udstillingen
What`s Happening, hvor man kan opleve hans medvirken i de to eksperimenterende film " Charlottenborg Festival 200 og Fargo Slump I "
I filmen fra Charlottenborg vises der klip fra Felix Pedersens debut udstilling i 1969.
Et rum med en sofa oversået med karse, cigaretplakater med påklistrede pornobilleder og en skraldepose på gulvet.
Felix Pedersen er bosat i Vorde med daglig udsigt ud over Hjarbæk fjord. Limfjorden
og landskabet omkring fjorden er til stor inspiration for kunstneren, og han er en
kunstner, der kan det sjældne at være provokerende, uden at gå på kompromis
med sit kunstneriske udtryk. Han er manden, der mener noget med sin kunst.
Felix Pedersen er medlem af Kunstnersammenslutningerne Sæhrimner, Flash og
Nimbus
Bjørn Søndergaard fra Vorupør, der arbejder alsidigt med bl.a.
maleri, tegning, akvarel, skulptur, landart og grafisk udtryk
Denne kunstners CV rummer oplysninger om udstillinger rundt om i
hele verden, og herhjemme har han været med på de statsanerkendte censurerede kunstudstillinger: Provinsens Censurerede
Kunstudstilling, Thisted Kunstnernes Påskeudstilling, Aarhus Kunstnernes Efterårsudstilling, København - Flere gange fra 1970 til 1980
Bjørn Søndergaard er medlem af Billedkunsternes Forbund Gruppe
SPOR, Gruppe Sæhrimner, Aalborg Kunstpavillons kunstneriske råd
og kunstforeningen Det Ny Kastets bestyrelse
Udstillingen på Hirtshals Fyr åbnes lørdag den 4. juli kl. 13, hvorpå
der er åbent dagligt mellem kl. 13 og 17 til og med søndag den 19.
juli. Samtidig er der åbent i Fyrets Kaffestue dagligt mellem 10 og
17.

