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Fire kvindelige
billedkunstnere
ni ferniserer kunstforeningen Mississippi sin sommerudstilling på det gamle rådhus i Hvidbjerg på Thyholm.
Udstillingen kan ses frem til
og med søndag 29. juli - i hele perioden om eftermiddagen fredag-søndag, fortæller formand Bruno Nordensgaard. Udstillingen viser

”Solitude” af Mette Lorentzen fra Roskilde.
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Salamon og senest Jean Haines. Hun er medlem af Gribskovmalerne og Nordisk
Akvarelselskab.

W mississippi.dk
{{Fire kvindelige billedkunstnere fra Sjælland
23. juni-29. juli på Det gamle
rådhus i Hvidbjerg Thyholm

”Frikvarter i Kenya” af Karen Lindberg fra Helsinge.
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- Slidstærk og vedligeholdelsesfri
- Modstandsdygtig overfor svamp og fugt
- Brændhæmmende
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Vi hjælper gerne med papirarbejde ved om- og tilbygning

Ove G. Nielsen

Pernelle G. Madsen

Første tirsdag i måneden fra kl. 19.00-21.30
Bare kom - ingen tilmelding
30 kr. incl. kaffe og kage

Thomas G. Nielsen

Tømrermester

Ove G. Nielsen
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”Transplaced” af Tina Menore, der har en amerikansk baggrund. 
Privatfoto
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almindelige og fantastiske
hverdag - som sådan én nu
kan se ud. Hun startede med
interiører og stillebener.
Med sin amerikanske baggrund går Tina Menore nu
på kunstskolen Spektrum,
og hun maler historiske scener - der dog er uden tid og
rum, men som stadig er forbundet med en fælles historie. Hun inspireres af indvandrere og deres drømme
om at skabe sig en bedre tilværelse som i serien ”Spirits
of the Future”.
Fra Roskilde kommer Mette Lorentzen, der er autodidakt som billedkunstner.
Hun er optaget af mødet
mellem mennesker og maler
primært intense og stemningsfyldte portrætter, hvor
hun afbilder situationer i livet gennem et blik eller et
særligt kropssprog for at
skabe fortællinger om liv,
der er eller har været.
Endelig udstiller Karen
Lindberg fra Helsinge, som
er uddannet på Kunsthåndværkerskolen. I mange år
havde hun ikke tid til at male, men siden 1981 har hun
udviklet sine kunstneriske
evner med kurser hos bl.a.
Grethe Fristrup, Marianne
Tillge-Rasmussen og Josef
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villy.dall@nordjyske.dk

værker af fire kvindelige
kunstnere fra Sjælland,
nemlig Linde Falkesgaard,
Karen Lindberg, Mette Lorentzen og Tina Menore, og
Nordensgaard kalder dem
”fire spændende kunstnere
med hver deres stil”.
Linda Falkesgaard, der bor
i Brønshøj og er uddannet
fra kunstskolen Spektrum i
København, har familiemæssige rødder på Jegindø.
Hendes malerier viser den
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Af Villy Dall
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