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Magi, mytologi og eventyrlige ”klimatosser” 

 
Coronaen er nu så småt ved at gå fra noget med meget virus til noget med meget dejligt solskin. 
 
Efter en vellykket og velbesøgt forårsudstilling med fem meget forskellige kvindelige kunstnere 
byder vi nu sommeren velkommen til Tranum Strand og på vores Kunst- og Kulturcenter ved 
Jammerbugten. 
Sommerudstillingen med to lokale, vidtfavnende og meget forskellige, mandlige kunstnere åbner 
nu som planlagt lørdag den 26. juni, kl. 14.  
 
Begge kunstnere oprindeligt fra Aalborg med forskelligt udspring, men i dag fælles om en særlig 
mytologisk, religiøs skildring af klimaets og klodens tilstand – på hver deres måde. 
 
Esben Hanefelt Kristensen med eventyrligt, farvemættet maleri.  
I et sandt sansebombardement, hvor du virkelig kan mærke verden.  
Især den ultrablå, undersøiske ultramarin.  
Hanefelt rammer os med et fyrværkeri af poetisk pointillisme og middelalderlig bogkunst.  
En verden af eventyrlig og overvældende biologisk diversitet.  
Som at dykke ned i den ikoniske tegnefilm, ”Bennys badekar” fra 1971.  
Hér flyver blæksprutter og søpapegøjer og enhjørninge og dansende traner er lige til.   
Hanefelt har illustreret udgaver af både Bibelen, Saxos Danmarkskrønike og HC Andersen og 
forestået flere kirkeudsmykninger.   
 
Michael Sasserson, billedhugger med arbejder i træ, bronze og især den særlige grønlandske, 
bløde fedtsten.  
Et materiale og et kunstnerisk udtryk, som han blev inspireret til som værkstedsleder på Kofoeds 
Skole i mødet med omsorgsramte og kulturfattige grønlandske elever.  
Det giver sig nu udtryk i en verden af nordiske guder, oldtidsmennesker, talismænd og -kvinder, 
udryddelsestruede og mytologiske dyr – og mennesker. 
Hans hyldest til Bivognen fra duoen Fy & Bi kan ses foran Himmerlands Teater på havnen i Hobro. 
(deres navnkundige film, ”Vester-Vov-Vov” fra 1927 kan ses på stumfilm.dk) 
  
Vi er stolte af at kunne præsentere disse stærke og vedkommende kunstnere på Tranum Strandgård 
tæt ved det store hav. 
 
Kunstnerne forventes at være til stede ved åbningen lørdag den 26. juni, kl. 14-17. 
 
Sommerudstillingen hænger frem til og med den 8. august og kan ses lørdage, kl. 14-17 og søn- og 
helligdage, kl. 11-17. 
 
Se mere på tranumstrandgaard.dk 


