
Erland Knudssøn Madsen med sit udkast til udsmykningen af trappetårnet i. Thisted Teaterbygning. Man får her en ide om flamingo
skyerne der hænger ned fra loftet. Den blå himmelbaggrund på »~æggenoo: til venstre og på væggen i midten stof~i1Ied~t repræsente
rende sollyset. 

»En opstignitfgc7.1nOd skyerne« 

skal smyklie teaterbygningen-

Medens modernIseringen at j erne skal fremstilles af flamin-
ThIsted Teaterbygning skrider 
plaomæssigt frem. er Thisted 
Hlndværkerforening "ed at 
forberede en gave tO den nye 
bygning, der skal forme sig 
lom en udsmyknIng tn :otrap
petårnetc op til teatersalen og 
de andre sale. 

Thisted Håndværkerforening 
har bedt kunstneren Erland 
Knudssøn Madsen, Hinding, 
om at klare den kunstneriske 
side af sagen, og der forelig· 
ger nu et udkast, som skal væ
re realiseret til indvielsesdagen 
den 19. april. 

Da der er ret højt til loftet 
trappebygniIJgen, har man 

valgt at ophænge en mobile 
fra loftet, så den kan opfYlde 
det store tomme nun. Erland 
Madsen har søgt at gøre det 
.menlngs!yldl« med svævende 
skyer pi en bli baggrund. Sky· 

go, spartlet med et materiale, 
så de be\"2.rer deres lethed og 
bevægelighed. Yderligere pro
jekterer Erland Knudssøn 
Madsn fire stofbilleder, som 
skal sys af hans kone, Helga. 

StofbUlederne skal ophæn
ges over gelænderet. idet de 
følger vejen op ad trappen, 
symboliserende jord, hav, af
grøder og sol I henholdsvis 
brunt, blåt, broget og gult, ind
til man havner oppe i det blå 
bag skyerne. 

_ Det er meningen, at man 
skal fole en vis opad,stigen fra 
det jordbundne op mod J)tea
ter-drømmen. ligesom man lA 
på jorden som barn og st.~rre

de på de drømme og teater
for.estUlioger, .skyerne opførte 
for øjnene af en, forklarer 'Er
land M1!dsen, her er det plot 
de lette namlngo-5kyer, der 

skal skabe illusionen. synsfelt~al på 1,50 x 1,80 m. 
Dimensionerne ·af Erland Udover dette faste kunstne- , 

Knudssøn Madsens udsmyk- riske projekt. arbejdes der på 
ning bliver for. den blå him- at få arrangeret det således. at 
melbaggrunds vedkommende der kan blive skiftende udstil- I 

2,15:le. 2.50 m. mens skyfonna· Unger i foyeren. 
tionen maksimalt vil fylde et IJna. 
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