Marit Benthe Norheim og Claus Ørntoft udstiller på Hirtshals Fyr.
Årets Sommerudstilling på fyret, som er arrangeret af udstillingsudvalget, Støtteforeningen Hirtshals Fyr, er
med billedkunstnerparret Marit Benthe Norheim og Claus Ørntoft.
En nærmere præsentation af parret fra Mygdal er næsten overflødig. De er ikke til at komme uden om,
hvis man interesserer sig for kunst, og på det seneste har parrets store projekter desuden fået meget
omtale i dagspresse.
Der kan næppe findes en bedre ramme for en udstilling med værker af de to end Hirtshals Fyr.
Udstillingen vises i Assistentbygningen samt på terrænet rundt om Fyret.
Udenfor vil man kunne se en del af kunstnernes større værker, bl.a. ”Menneskestilladset” og
”Campingkvinderne” af Marit Benthe Norheim.
Ud mod vandet, foran udstillingsbygningen, viser Claus Ørntoft modellerne til ”Ulvetid”, som er et værk i
fire dele, der er udført til Nørre Uttrup Kaserne i Nørresundby. I gården foran fyret ligger ”Bugvendt”, der
er en syv ton tung granitskulptur.
I Assistentbygningen vises selvstændige værker samt modeller og tegninger, der er udført under arbejdet
med de skulpturer som man kan se lige udenfor vinduerne.
På trods af at parret ofte udstiller, er det udsædvanligt at se begge så bredt repræsenteret samtidigt.
Claus Ørntoft arbejder for tiden med en stor udsmykning for Dronningen til Marselisborg Slotspark, og
Marit Benthe Norheim er i fuld gang med det gigantiske projekt ”Life-boats”, som vil blive præsenteret
inde i udstillingen
Der er fernisering lørdag den 13 august kl. 13,00, og Else Marie Bukdahl åbner udstillingen.
Den 23. august kl. 15,30 viser kunstnerne rundt på udstillingen.
Den 24. august kl. 19,30 er der foredrag om ”Life-boats” ved Marit Benthe Norheim, og det foregår i
caféen.
Den 25. august kl. 16,00 besøger tronfølgerparret Hirtshals Fyr.
Udstillingen og caféen er åben fra den 13. august til den 4. september, alle dage fra kl. 13,00 til kl. 17,00
Den 10. august køres de fem Campingkvinderne i kortege fra Mygdal til Fyret. Efter en lille tur rundt i byen
ender de på fyret kl. ca. 10,30
Information om kunstnerne kan findes på:
www.orntoft.com
www.orntoft.dk
www.campingwomen.com
www.life-boats.com
www.norheim.dk

