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Fritze Lundstrøms observationer af naturen er i hendes billeder reduceret til et forenklet billedsprog.

Fransk-canadiske Didier Bonaventure ved en af sine fotocollager. Privatfoto

Marianne Rying arbejder udelukkende i et konkret abstrakt formsprog.

Fotoer, malerier, akvareller og skulpturer
hos Mississippi
Af Villy Dall
villy.dall@nordjyske.dk

FREDAG EFTERMIDDAG 4. au-

gust ferniserer kunstforeningen Mississippi sin ny udstilling i det gamle rådhus i
Hvidbjerg på Thyholm, fortæller formand Bruno Nordensgaard. Udstillingen kan

ses frem til og med søndag 3.
september, og der er åbent
om eftermiddagen fredagsøndag.
Udstillingen K5 lægger op
til lidt af hvert, fortæller
Nordensgaard. Der bliver
mulighed for at se fotoer, billedkunst og skulpturer,
fremstillet af overskudsma-

terialer. Kunstnerne kommer fra Canada og i Danmark fra Aalborg, Kolding
og det nærmereliggende Aulum syd for Holstebro. Fotoudstillingen vil sætte spørgsmål ved det moderne danske
menneskes kropskultur, og
man kan opleve nonfigurativ billedkunst i et stramt ud-

HURUP HÅNDBOLD KLUB
Træningsstart mandag d. 14. aug. 2017
Hold:

Dag:

Kl.:

Trænere:

U-4 mix

Mandag

16.15-16.45

Trine og Jonas Hal B

U-6 mix

Tirsdag

16.15-17.00

U-8 mix

Mandag og onsdag 16.00-17.00

Malene, Sofie og Kaya

U-10 pi.

Mandag og onsdag 18.00-19.00

Torben og Nanna

U-10 dr.

Tirsdag

17.00-18.00

U-12 pi.

Tirsdag

18.00-19.00

Onsdag

19.00-20.00

Caroline

Klavs

U-14 pi.

Mandag og onsdag 17.00-18.00

Morten og Jytte

U-14 dr.

Mandag

19.00-20.00

Lars S

Onsdag

20.00-21.00

Onsdag

21.00-22.00

S.2 Herrer

Pris for sæson 2017-18:
U-4 150 kr. • U-6 200 kr. • U-8 450 kr.
U-10-12 og 14 drenge 500 kr. • U – 14 piger 600 kr.

Sonny

Agnethe Clemmensen arbejder med fortællinger i olie og overskudsmaterialer, her ”Rådslagningen”.
tryk samt akvareller som observationer af naturen i et
forenklet billedsprog. Endelig er der arbejder med fortællinger i olie, oliekridt og
overskudsmaterialer.
Til fotoudstillingen ”Puzzle” er alle værker skabt af
den fransk-canadiske billedkunstner Didier Bonaventure på grundlag af udsagnet
”Det smukke er nøgent, nøgenhed er smukt”, men på
udstillingen nuancerer han
blikket på nøgenheden ved
at vise mangfoldigheden af
kroppe og de forskellige historier, menneskers kroppe

fortæller - ungdom, om at
ældes, om spor, bevægelighed, sensualitet og sanselighed.
Marianne Rying arbejder
udelukkende i et konkret abstrakt formsprog, og Fritze
Lundstrøms observationer
af naturen er i hendes billeder reduceret til et forenklet
billedsprog af former, farver
og flader, der bevæger sig
mellem figuration og abstraktion. Agnethe Clemmensen arbejder med fortællinger i olie og overskudsmaterialer.
Bruno Nordensgaard tilfø-

jer, at udover at se værkerne
af de udstillende kunstnere
vil der stadig være muligt for
at deltage i demonstrationen mod den amerikanske
præsident Donald Trump.
Og man har også mulighed
for at sætte sit eget kreative
præg i rummet ”Sæt dit aftryk”.

W mississippi.dk
{ Udstillingen K5
4. august-3. september i det
gamle rådhus i Hvidbjerg Thyholm

