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Forårsudstilling 2021 
Tranum Strandgård Kunst- og Kulturcenter 

 
Så kom foråret endelig til Tranum Strand og til dens Kunst- og Kulturcenter ved Jammerbugten. 
  
Coronaen og kulden har løsnet sit greb. Strandgårdens forårsudstilling åbner nu som planlagt den 
8. maj, kl. 14.  
 
Her udstiller hele fem kunstnere deres værker i foto, bronze- og raku-skulptur, tegning, maleri og 
vævning. 
 
Anita K. Andersen: Foto. Klinisk/poetiske optagelser af vand. Farvemættet. Dråber i fart og i 
sammenstød. Fanget i et mikrosekund som i et evigt nu. Knivskarpt i legende udforskning af 
vandets natur og lyset, farverne. Vandet livgivende, beroligende, foruroligende. 
 
Birgit Kirke: Raku keramik og billeder med heftig, indfødt færøsk inspiration. Voldsomt 
ekspressive. Nærmest vildere end at være der selv. Landskabets og elementernes kraft sprænger 
ligeud fremstillingen i fragmenter af hel abstrakt karakter. Den magiske, færøske mytologi 
udfolder sig kraftfuldt svulmende i hårdtbrændte raku figurer. 
     
Lene Purkær Stefansen: Bronze menneske skulpturer. I det kolde metal hér ofte parvis i varme og 
kærlighed. Dér hvor liv og glæde opstår. Med indlevelse og charme udtrykker kunstneren de 
inderste egenskaber, der gør os til mennesker. Fra hjertet. 
 
Marianne Dalmark: Væver på Læsø. Oprindelig med boligtekstiler. Nu vævede inspirationer af 
øens natur, strukturer og farveindtryk. Stramme, minimalistiske kompositioner, hvor tråde, farver 
og materialets forskellige karakterer bærer udtrykket. Der væves i både uld, hør, bomuld, silke og 
bast. 
 
Rie Brødsgaard: Billeder figurative og abstrakte. Menneskefigurer og træer. Resultatet af spontane 
og eksperimenterende arbejdsprocesser i mangfoldig blandingsteknik. Et univers af små historier i 
samspil med både det rå og det feminine. Intense og lette. 
 
En udstilling, på én gang vidtspændende, vild og harmonisk. Kraftfuld og kærlig.     
Coronaen forhindrede både de planlagte påske- og forårsudstillinger sidste år – og dette år 
påskeudstilling. Derfor ser Strandgården frem til denne, årets første udstilling med særligt højt 
forårshumør.  
Humøret omfatter også alle gældende restriktioner, der forudsætter, at de besøgende foreviser 
coronapas. 
 
Kunstnerne forventes at være til stede ved åbningen lørdag den 8. maj, kl. 14-17. 
 
Forårsudstillingen hænger frem til og med den 20. juni og kan ses lørdage, kl. 14-17 og søn- og 
helligdage, kl. 11-17, herunder Kristi Himmelfartsdag. 


