
separatudstillingen ”I Færøernes Lys!”

Med maler Finleif Mortensen og glaskunstner Mikkalina Nordberg

Fi
nl

ei
f M

or
te

ns
en

 - 
Aft

en
so

l -
 5

0 
x 

65
 cm

M
ik

ka
lin

a 
N

or
db

er
g .

 F
ug

lefj
eld

 m
ed

 lu
nd

er



Det vil glæde os meget at se dig med ledsager/e til

SEPARATUDSTILLINGEN

”I Færøernes Lys”!
Med maler Finleif Mortensen og 
glaskunstner Mikkalina Nordberg, begge Færøerne.

Fernisering med kunstnerne fredag d. 26. august kl. 13 – 17, 
åbningstale ved Julia O. Djurhuus, Lønstrup Turistbureau. 
Derefter åbent tirsdag-søndag kl. 13 – 17 t. o. m. 18. september 2011.
Galleri Uggerby, Strandvejen 89, Lønstrup, 9800 Hjørring 

Galleri Uggerbys separatudstilling ”I Færøerne Lys” bliver en liflig kavalkade med 
store kontraster mellem de færøske naturstemninger som indfanges af det male-
riske øje og en fremadstormende glaskunstner som også har lyset med sig i alt 
hvad hun laver. 
Ligesom hos impressionisterne kan man i Finleif Mortensens værker, se arbejdet 
med at opløse de tydelige konturer, som en konsekvens af det evigt skiftende lys. 
Resultatet er en kombination af naturens egne farver med en undertone af no-
get flygtigt og poetisk. Et abstrakt udtryk, hvori den naturalistiske figuration blot 
anes. Finleif Mortensen arbejder hovedsageligt med naturalistiske og abstrakte 
kompositioner hvor inspirationen kommer fra de små bygder der ligger ud til 
havet og giver et væld af farver og skiftende lys, der oftest holdes i blå, grønne og 
røde farver. Især overgangen mellem bygderne, havet og den rå færøske natur.
Farverne i byen, lyset over fjorden og livet i fjeldene. Dette var den sanselige vug-
ge hos det skabende barn Mikkalina Norðberg. Først med tekstiler og stoftryk, 
og siden hen med farverigt glas at trylle frem en stil og form, der spreder lys og 
glæde til hverdag og højtid. Mikkalina har altid været betaget af glasset. Dette 
hemmelighedsfulde og dragende spil mellem lys og skygge, farver og form. Mik-
kalinas særpræg er, at hun på en sjælden enkel og humoristisk måde fanger den 
færøske stemning i alle regnbuens farver. 
Vi byder velkommen til en sprudlende udstilling med 2 af Færøernes mest spæn-
dende kunstnere.
Velkommen til Galleri Uggerby, Strandvejen 89, 9800 Hjørring. Tlf. 98 96 90 80 
& 98 97 51 41 
Se nærmere på www.galleriuggerby.dk  

Venlig hilsen fra 
Mikkalina, Finleif og Erik Jacobsen

I UGGERBY 
viser vi en ny spændende HØSTUDSTILLING 
med værker fra ca. 20 danske, irske, polske og 
svenske kunstnere indenfor maleri, glas, kera-
mik og bronze.
Her nævnes kun vore nye kunstnere her i 2011 
der vil være at finde. Det drejer sig om naivi-
sten Jeanne Anthonisen, Kasia Banas – Polen, 
Anne Marie Johansen, Natalia Johansson - Sve-
rige, Catherine Keenan - Irland, Lone Nørbo, 
Birthe Rågård og Pia Brix Thomsen. De øvrige 
er galleriets faste kunstnere.
Fra fredag d. 26.8. - 18.9.2011 kl. 12 - 17.
Dog lukket lørdage og mandage.

Galleri Uggerby, 
Tolstrupvej 1, Uggerby, 9800 Hjørring.

Finleif Mortensen - Trollanes - 50 x 65 cm

Mikkalina Nordberg, Far
Mikkalina Nordberg, Mor

Finleif Mortensen - Sommer - 100 x 150 cm


