”Mørke hemmeligheder”
afsløres på Hirtshals Fyr
Gruppen Tonsart med fire kvindelige kunstnere fra Nordjylland belyser
samme emne fra vidt forskellige vinkler
Hvad gør man, når ens værker næsten altid bliver udvalgt
til at blive placeret i samme rum som tre andre kunstneres
værker ved udstillinger?
Jo, man danner selvfølgelig en kunstnergruppe!
Det var netop, hvad de fire vendsysselske, kvindelige
kunstnere Kirsten Brøndum, Grethe Mariann Maurseth,
Anna Grethe Aaen og Laila Stenderup, tre malere og en
keramiker, gjorde i efteråret 2010. De dannede gruppen
Tonsart, som nu er klar til at udstille på Hirtshals Fyr fra
lørdag den 12. juli til og med søndag den 27. juli.
Der er tale om kunstnere med forskellig alder og baggrund.
Alligevel er det ikke vanskeligt at forstå, hvorfor de fire ofte
sættes sammen og selv har sluttet sig sammen.
Fælles for dem er både en interesse for den gennemtænkte
og knivskarpe komposition og en stærk inspiration fra
naturens organiske former. Når man dertil lægger sans for
fortællinger og et ikke ringe element af mystik, kan man se,
at de fire kunstnere forbinder præcision og klarhed med et De fire kunstnere, der udgør gruppen
lyrisk, åbent og sanseligt udtryk.
Tonsart. Det er oppe fra Laila Stenderup,
Anna Grethe Aaen, Grethe Marian
Maurseth og Kirsten Brøndum.

Alle fire kunstnere har tilknytning til Nordjylland. De er
uddannet på respekterede kunstakademier, har deltaget på
anerkendte censurerede udstillinger og er alle med i Det Kunstneriske Råd (DKR) i Aalborg.
Tonsart har til udstillingen på Hirtshals Fyr besluttet, at arbejde med temaet ”Mørke
Hemmeligheder”.
I kunstgruppen er der enighed om, at temaet er spændende og en stor udfordring.
Alle værker måler 40 x 40 cm. Herudover stilles ingen krav til, hvilke materialer der bruges, det kan
være oliemaleri, akrylmaleri, akvarelmaleri, fotos, tegninger, pasteller, keramik eller
kridttegninger.
Så er spørgsmålet: Hvad er ”Mørke Hemmeligheder” for tre malere og en keramiker?
Disse ”Mørke hemmeligheder” ser i hvert fald dagens lys, når der er fernisering på Hirtshals Fyr
lørdag d. 12. juli kl. 13. Her holdes åbningstalen af Jens Guldsmed-Thomsen, den ene halvdel af
parret Mads og Jens fra Lykkegård i Tversted.

