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Mississippi er klar til foråret
Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

SÅ ER kunstforeningen Mississippi klar til sin ny og tredje sæson med udstillinger på
det gamle rådhus i Hvidbjerg på Thyholm. Den første udstilling ferniseres lør-

dag eftermiddag 4. marts,
fortæller formand Bruno
Nordensgaard, og den kan
ses frem til og med søndag 2.
april. I hele perioden er der
åbent hver fredag, lørdag og
søndag om eftermiddagen.
Uden at ville afsløre ret meget lige nu, lover han flere

spændende udstillinger gennem 2017.
Her til forårsudstillingen
er der hentet kunst fra Vinderup, Aarhus, Vejle og Ringe, ligesom der er etableret
en permanent udstilling
med Niels Steen Sørensen,
Humlum, hvor den løbende

Vores egen

specialbrød & rugbrød
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i foder og tilbehør
til dine kæledyr

Nyhed - Eukanuba hundefoder til fast lav pris

udskifter de udstillede
kunstværker. Dertil præsenterer man nu et ur, der er
manuelt betjent, en ny form
af den tidligere ”Return to
sender”-udstilling, og man
er i gang med at ændre udstillingen ”Folkevandring”
til en ny med titlen ”For frihed og demokrati”.
Rolf Jacobsen, Vinderup,
er både maler og skulptør,
født 1976. Han har de seneste 18 år levet og arbejdet i
Danmark og Italien samt
haft flere ophold i USA. Han
er medlem af Vestjyske
Kunstnere. 1999 tog han på
International School of Art i
Umbrien, stiftet af den amerikanske kunstner Nicolas
Carone (1917-2010), som
blev hans gode ven. Han har
også arbejdet i studiet hos
Bruno Ceccobelli - og haft en
række udstillinger i Danmark, Italien og USA.
Herdis Jensen, Aarhus,
har i over 20 år arbejdet intenst med maleri for at forfølge emnet ”hjem og hjemløshed i forskellige miljøer
og sammenhænge”, idet hun
udtrykker den udefinerbare
følelse af ensomhed og fortvivlelse, men på samme tid
viser noget meningsfyldt alt sammen ud fra hendes
daglige erfaring med socialt
arbejde. Hun er uddannet
grafiker og har en bachelorgrad i samfundsfag. Maleriet har hun udviklet gennem
en række kurser.
Silvia Jaworek, Vejle, er
født i Tyskland, men har boet i Danmark siden 2010.
Hendes malerier har en yinyang-effemkt med en meget
detaljeret teknik, kombineret med abstrakt grovhed,
hvorved billederne får sit
udtryk. Ofte er figurerne
kvinder, der viser forskellige
ansigter, og ofte er de melankolske med en alvorligere

”Breathing Space No. 2” af Herdis Jensen, der maler på baggrund
af erfaringer fra socialt arbejde. Privatfoto
undertone, som er fremstillet poetisk. På denne udstilling viser hun også mandeportrætter. Hendes billeder
stiller spørgsmål som ”hvad”
og ”hvorfor”.
Dorte Jensen, Ringe, er
billedstofsyerske. Håndarbejde og anden kreativ udfoldelse har altid haft hendes interesse, og 1994 uddannede hun sig til håndarbejdslærer på åben uddannelse. 2007-14 boede hun i
Polen, hvor hendes mand
arbejdede, og nu tog billedsyningen for alvor fart, og
hun realiserede en gammel
drøm om at blive indretningskonsulent. Det blev
dog billedkunstner, der blev
hendes vej frem. Billederne
syr hun ud fra fotografier,
der bliver til mønstre.
{ Forårsudstilling hos Mississippi
Til 2. april på rådhuset i Hvidbjerg
Thyholm

Tyskfødte Sylvia Jaworek fra
Vejle maler flest kvinder, men
denne gang er der også mænd
med.
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