Sommerudstilling på Hirtshals Fyr
Værker af tre kvindelige kunstnere udgør sommerudstillingen på Hirtshals Fyr.
De er tekstilkunstneren Birgitte Tolnov fra Bjergby ved Hjørring, maleren Lis gram fra Århus og grafikeren
Karen Abell fra Holte, hvis værker man kan betragte i udstillingslokalerne i Assistenthuset på Hirtshals Fyr.
Udstillingen er tilgængelig i perioden fra den 6. til den 21. juli, efter at der har været fernisering lørdag den
6. juli. Viceborgmester Knud Størup, som tillige er medlem af bestyrelsen i Hirtshals Fyr Fond, åbner denne
sommerudstilling.
Birgitte Tolnov, der tidligere var ansat som farvemester i DR’s
kostumeafdeling, har været stoftrykker det meste af sit liv. I dag arbejder
hun ud fra sit lille tekstilværksted i Bjergby. Smukke håndtrykte
boligtekstiler ser dagens lys her, ligesom genoptryk af historiske stoffer er
en stor del, af det der kan beundres i Bjergby. Nu bliver der så også
mulighed for at opleve værkerne på Fyret.
Lis Gram har i stor udstrækning hentet inspiration til sine værker i
forbindelse med ophold forskellige steder i udlandet.
Allerede i 1952-62 blev hun uddannet på designhøjskolen i København.
Herefter var hun elev hos maleren William Hansen.
Siden 1981 har man kunnet finde hendes kunst på adskillige censurerede
udstillinger i såvel Danmark som udland.
Karen Abell er uddannet ved Kunsthåndværkerskolen i København, og har grafik, maleri
og fotografi som arbejdsområder.
Hun har bl.a. udstillet hos Danske Grafikere, hos Grafiska Selskabet, Stockholm, Danske
Grafikere på Sønderjyllands Kunstmuseum og Danske Grafikere på Kastrupgaard.,BKF/
FREDERIKSBORG, Nordkraft i Aalborg og Metropolen i Hjørring. Og nu bliver der så
mulighed for at opleve hende på Hirtshals Fyr.
I perioden mellem den 6. og 21. juli er udstillingen åbent dagligt fra 13 til 17. I den tid er der også åbent i
fyrtårnet, ligesom Fyrets kaffestue kan diske op med hjemmebagt kage og kaffe, og er åbent i kiosken for
salg af is og souvenirs.

