Ingelise Nørgård og Søren Friis udstiller
Fernisering på udstillingen lørdag den 20. februar kl. 13:00
Udstillingen åbnes af Eigil Mørck, bestyrelsesformand i Kunstens Venner i Vendsyssel
Udstillingen er åben fra den 20. – den 28. februar alle dage fra kl. 13:00 – 16:00
Fyrets café er åben den 20. og 21. samt den 27. og 28. februar kl. 13:000 – 16:00.
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Ingelise Nørgård er uddannet lærer og har arbejdet i Folkeskolen, med
billedkunst som hovedfag i mange år. Siden 2007 har hun arbejdet fuldtids
som billedkunstner.
Ingelise Nørgård arbejder fortrinsvis med grafik og tegning.
Motiverne er oftest mennesker og dyr. Ingelise Nørgård skildrer i sine billeder
samspillet mellem disse som nedfældes i fastfrosne bevægelser, som på et
snapshot.
På det seneste har hun været optaget af den styrke, der udstråler fra
granitskulpturerne på vores middelalderkirker. De seneste værker er lavet med
inspiration fra Asger Jorns bog ”Skånes stenskulptur under 1100tallet” med
Gerard Franceshis stærke fotografier.
Ingelise Nørgård er medlem af:
Nordjyllands kunstnerværksted.
Det kunstneriske Råd samt bestyrelsen i Aalborg Kunstpavillon.
Hun har bl. a. udstillet på den censurerede udstilling ”Tryk” i Kunstpavillonen i
2008 og i Nordjysk Censureret i Dronninglund i 2009.
Kontakt
Ingelise Nørgård
H.C.Andersens Vej 32 2. tv.
9000 Aalborg
Telf.: 30231658
E-mail: kajlise@stofanet.dk

Søren Friis er uddannet som arkitekt i 1979 og har frem til 2005 arbejdet
som arkitekt hos Friis & Moltke. De sidste ca. 10 år var Søren Friis en af tre
indehavere i firmaet.
I Hirtshals har Friis og Moltke bygget Nordsøcentret og Emmersbæk Kirke.
I Hjørring terapibygningen i tilknytning til Hjørring Sygehus.
I Aalborg Stadion, Isarenaen ved Gigantium, det nye Medicinerhus på
Sygehus Syd, Kommunedatas Udviklingscenter på Selma Lagerløfsvej samt
Fynsgadecentret.
Af andre væsentlige projekter kan bl.a. nævnes: Affaldsforbrænding Nord i
Århus, det nye statsfængsel i Horsens, udvidelsen af Svendborg Sygehus,
krematoriet på Bispebjerg Kirkegård og Hotel Nyborg Strand.
Siden 2005 har søren Friis arbejdet på ”fuld tid” som kunstner.
I 2007 Flyttede familien til Kjærsgård Strand.
Søren Friis arbejder mest i et abstrakt geometrisk formsprog, hvor farven og
kompositionen er det bærende element.
På det seneste er Søren Friis begyndt at arbejde med bølgeplader i
galvaniseret stål, hvor billedet skifter, alt efter hvilken side man ser det fra.
Søren Friis er medlem af
Nordjyllands Kunstnerværksted
Det Kunstneriske Råd i Aalborg Kunstpavillon
Udstillingsudvalget i Støtteforeningen Hirtshals Fyr.
Søren Friis har udstillet i Hirtshals en del gange bl.a. på Galleri Louis, Galleri
Not samt på Hirtshals Fyr i december 2008.
Kontakt
Søren Friis
Liver Å Vej 1
9850 Hirtshals
Telf.: 98169365 / 20711656
sf@soren-friis.dk / www.soren-friis.dk

