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Fem kunstnere hos Mississippi
Side 10 | 

Af Villy Dall

villy.dall@nordjyske.dk

SÅ ER den forårsudstillingen
hos Mississippi allerede godt
i gang, oplyser formand Bruno Nordensgaard, som holdt
fernisering 6. april. I hele
udstillingsperioden frem til
og med søndag 7. maj er der
åbent om eftermiddagen på
fredage, lørdage og søndage
samt helligdage.
Jeppe Flummer, Aarhus,
bidrager med skulpturer, både i en klassisk-modernistisk
tradition og i en eksperimenterende abstrakt retning a la Kandinsky, hvor det
er kunstnerens mål gennem
det æstetiske udtryk at nå en
erkendelse af fundamentale
eksistensbetingelser. Dertil
kommer fire malere, som
også udstiller på det gamle

Portrætmaleri af Hans Clausen, der har en fortid på Thyholm.

Thy Event
& Catering

VI KAN LEVERE
GRILL-GRISEN
TIL DIN NÆSTE FEST!

THY
Event GRIS
& Catering
GRILLET OVER BØGEBRIKETTER

valgfri kartoffel, stor salat buffet, dressing og smør

rådhus i Hvidbjerg på Thyholm.
Vibeke Jensen, Holbæk,
har rum som sit gennemgående motiv. De er mennesketomme, men man kan ofte få den oplevelse, at de lige
er blevet forladt. Mennesker
sætter sig spor, og ofte ulmer
der noget i krogene. Det kan
både være kunstnerens
sindsstemning og rummets
præg af, at mennesker har
brugt det.
Eugenia Olsen, Ringkøbing, er oprindelig fra Ukraine og har gået på kunstakademiet i Kijev. For hende er
maleriet en meditativ proces, hvorigennem hun udtrykker sine følelser, tanker,
øjeblikke og passion for farver og mønstre - hendes personlige oplevelse af virkeligheden, som hun selv siger.
Hans Clausen, der debuterede som maler på Kunstnernes Påskeudstilling i Aarhus 1977, har Hans Clausen
har en fortid på Thyholm, da
han først i 1960’erne var
sydslesvisk feriedreng i Oddesund som 12-årig. Han
grundlagde eget atelier i
Skørring gamle skole ved
Hornslet 1980. Han udstiller

Maleri af Eugenia Olsen, som er uddannet på kunstakademiet i Kijev i Ukraine.
udelukkende portrætter.
Myrna Wøhlk Vilbæk, Aarhus, er kolorist i ordets
egentlige betydning og opererer i et broget og omskifteligt univers af udtryk - altid
med et vågent øje for den
iboende kraft, farven besidder, når den tilføres lærred
eller papir. At kunne kon-

trollere den præcise mængde af farve, der forstærker og
samtidigt balancerer billedets historie, er en linedans.

W mississippi.dk
{{Forårsudstilling 2018
Til 7. maj på det gamle rådhus i
Hvidbjerg Thyholm

Telefon 4014 4181
Thy.eventcatering@yahoo.com
www.thyeventcatering.com

Levering og
udskæring
min. 50 personer

145,- kr
- Kan også fås som cavery buffet
mod merpris på kr. 20,- pr. Pers.

Vi kan selvfølgelig også
levere forret, dessert og natmad!

Thy Event & catering v/ Jane og Brian Bak-Albrecht Tlf.: 40 14 41 81

Skulptur af Jeppe Flummer. Han arbejder både klassisk-modernistisk og abstrakt-eksperimenterende.
Privatfoto

Vi støtter Christian Andersen

Når du
handler lokalt,
støtter du lokalt

a.k.a. Polarbear, SUP surfer i Klitmøller

Sammen skaber vi mere energi i lokalområdet
Thy-Mors Energi er ejet af 44.000 kunder i Thy,
på Mors og Thyholm. Vores fællesskab giver os
styrken til at løfte udviklingen i området – og til
at gøre en forskel i din hverdag.
Vi giver ikke køb på fællesskabet, men sørger
for at støtte unge lokale talenter som f.eks. SUP
surfer Christian fra Klitmøller.

Med en elaftale hos Thy-Mors Energi
gør du en lokal forskel og en god handel.

Læs mere på
www.thymors.dk

