
Pressemeddelelse: 
 
Midt i Kunsten: Åbne kunstnerværksteder. 
 
I weekenden den 4. - 5. okt. kl. 11 -17, holder billedkunstnerne Niels Frank og Steffen Tast åbne 
værksteder, i den tidligere landbrugsejendom Fuglbjerggård, på adressen:  
Solbjerg Hedevej 51. 8355 Solbjerg.  
Alle er velkomne - og besøgende vil, udover at møde kunstnerne, få mulighed for at se og købe kunst 
direkte fra stalddøren. 
”Midt i Kunsten” er Region Midtjyllands støtte til de professionelle kunstnere som bor i regionen. I 
forbindelse med arrangementet er der udgivet et katalog med adresser på de i alt 181 deltagende 
kunstnere. Materialet kan fås på biblioteker, turistkontorer i regionen og hos de deltagende kunstnere. 
 
Niels Frank er maler, og viser eksempler på sine seneste 
abstrakte malerier, hvor maleren henter inspiration fra landskabet 
og himmelhvælvet ved Solbjerg sø.  
Redaktør af Magasinet Kunst, Ole Lindboe, skriver om kunstneren: 
”Niels Frank tilhører en stærk tradition i dansk maleri. Der er en 
råstyrke i de bedste af hans arbejder, men samtidig er der en 
næsten forfinet farvemusik i andre dele af hans maleri, som maner 
tilskueren til refleksion og eftertanke. Der altid meget at komme 
efter i Niels Franks billeder. Hvis ikke man har mødt dem endnu, er 
det på høje tid at rette blikket den vej”.  
Niels Frank er medlem af Billekunstnernes Forbund, Kunstnernes 
Kooperative og har deltaget i talrige udstillinger i såvel Danmark 
som udlandet. Blandt andet Japan, Rusland, Irland, Holland, og 
har, sideløbende med maleriet, desuden undervist på kunstskoler i 
flere år, og er pt. tilknyttet Skolen for Kunst & Design i Århus                                                   
 
                                                                                                      Niels Frank. Landskab. 2008             
 
 

 

Steffen Tast er skulptør / installationskunstner (lys) og grafiker. Dorte Gram skriver i tidsskriftet  LYS:  
I sine skulpturer og lysudsmykninger udforsker Steffen Tast forskellige lyskilders udtryks- og virkemåder 
i forbindelse med andre materialer som f. eks. Træ, aluminium, glas, akryl og rustfri stål. ”Lyshavet” fra 
1998 er et eksempel på hvordan Steffen Tast skaber billeder af 
oplevelser i naturen, hvortil hver enkelt beskuer kan hente 
associationer frem af hukommelsen. ”Værkerne opstår som 
eksperimenter med forskellige former for lys. De består ofte af 
utallige små enheder, som tilsammen danner formen. 
Materialerne er ydmyge i farven og understreger derved lysets 
reflekser i overfladen” siger Steffen Tast, der er medlem af 
Billedkunstnernes Forbund, Kunstnersamfundet samt 
kunstnersammenslutningen DEN GYLDNE. Han har blandt andet 
udsmykket Aalborg Seminarium, Herning Handelsskole, Hinnerup 
Rådhus, Ro's Torv, Roskilde, og har, ud over Danmark, udstillet i 
Rusland, Frankrig (Paris), Holland, Finland og Sverige. Steffen 
Tast viser foruden sine spændende lysskulpturer også 
igangværende arbejder samt grafik.  

                                                                                                                

                                                                              Steffen Tast. Klokkeblomst.  

 
 
 
 
                                                                                                                       
 


