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Det vil give stedet en ny markant profil
»
»
og vil spille sammen med Aasen Teater og
blive et vartegn for Aasen Teater.

Else Marie Bukdahl, professor og forhenværende rektor ved Kunstakademiet i København

Claus Ørntofts står bag kunstværket ”Himmelbrønden”, som
blev afsløret på Aasen Teater i
Sterup.
Foto: Hans Ravn

Gæsterne så nærmere på ”Himmelbrønden”, der adskiller sig fra Claus Ørntofts tidligere værker ved det, at den kan bevæge sig - den øverste sten med et hoved i hver ende
kan bevæge sig hele vejen rundt. Skulpturen er lavet i granit og vejer 17 ton.
Foto: Hans Ravn

Klaus Hoffmeyer var blandt talerne.
Foto: Hans Ravn

Kæmpeskulptur i bevægelse
KUNST: Gigantisk granitskulptur lavet af billedhugger Claus Ørntoft blev afsløret på Aasen Teater i Sterup
Af Mette Møller
mette.moeller@nordjyske.dk

STERUP: Der var en meget
glad for forventningsfuld
stemning på Aasen Teater i
går, hvor en stor flok mennesker var mødt op for at være
en del af et særligt øjeblik hvor et kæmpestort kunstværk af Claus Ørntoft ved
navn
”Himmelbrønden”
skulle afsløres.
Ved ankomsten var værket
dækket til i en art stof, og det

var svært at forestille sig,
hvad der gemte sig bag bortset fra, at man kunne se,
at alene størrelsen gjorde
det til et markant kunstværk.
Lars Olsen, der sammen
med sin kone Birthe Rosenfeldt står bag teatret, bød
velkommen, og der var tale
af sceneinstruktør Klaus
Hoffmeyer, der er forhenværende skuespilchef ved det
Kongelige Teater, som bla.
talte om forskellen mellem
teater og skulptur. Også

borgmester Lene Hansen
holdt tale.
- Jeg er sikker på, at den
skal der nok blive snakket
om. Nogle vil fnyse, og andre vil glædes, sådan er det
med stor kunst. Og den vil
helt sikkert sætte nogle tanker i gang, sagde hun.
Herefter blev de mange
snore, der holdt stoffet på
plads omkring værket, klip-

Ørntoft, da han holdt tale.
- Jeg har for første gang
skabt en mobil skulptur, fortalte han.
Professor og forhenværende rektor ved Kunstakademiet i København, Else Marie Bukdahl, holdt også tale.
- Det vil give stedet en ny
markant profil og vil spille
sammen med Aasen Teater
og blive et vartegn for Aasen

pet af flere forskellige personer. Lars Olsen måtte op på
en stige, for at få det frigjort
- og så stod den der. Der gik
et sus gennem gæsterne.
Skulpturen står på en granitbund og består af to høje
sten, som er forbundne af en
anden sten på tværs, som
har et hoved i hver ende og
som kan bevæge sig rundt.
Det demonstrerede Claus

Teater. Det vil skabe forbindelse mellem billedkunst og
teater, sagde hun.
Lars Olsen og Birthe Rosenfeldt har brugt deres opsparing på skulpturen.
- Ud over at vi håber, værket kan blive til glæde for
hele området og blive et vartegn for os og Jyske Ås, så
håber vi, det kan inspirere
andre, forklarer Lars Olsen.

Hos Diva har vi tøj...
– til den modebevidste kvinde

Vi har et bredt udvalg af smart modetøj,
som både kan bruges til hverdag og fest.
Vi står klar til at hjælpe med gode råd
og vejledning, som passer til dig.
Hjørring - Østergade 34 - Tlf. 98 92 03 50
Hirtshals - Nørregade 15 - Tlf. 98 94 21 30

Besøg os på facebook

Birthe Rosenfeldt og Lars Olsen, Aasen Teater, fjernede i fællesskab klædet, der skjulte skulpturen.
Foto: Hans Ravn
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