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Fernisering
Lørdag  d.  12.  november fra  kl.11-14

Anders  Kirkegaard  vil  være tilstede

Stefan G.  Rasmussen  underholder
med  ''Verdens  mindste  Big  Band"

Kirkegaard  -Kaffe  -Kage

Søndags arrangement d.  20.  november kl.15-17 vil Anders Kirkegaard
fortæiie om  sit  iiv som  kunstner og  gennemgå  udstiiiingens  maierier.

(Medlemmer gratis,  gæster 20  kr.)



Anders  Kirkegaard f.  1946

Der findes ikke nogen, der maler ligesom Anders Kirkegaard.  Han   er unik og
umulig at rubricere   i  nogen  ''isme''.  Hans kunst lefler ikke for publikum,  men
er skabt  ud  fra  en  indre  hudløs  nødvendighed.  Malerierne  kan  være  barske,
smertefulde  og  dramatiske;  ofte  med  filosofisk  og  religiøs  inspiration  eller
med  udgangspunkt  i  et  stærkt  engagement  i  personlige  relationer.   De  er
hyppigt  understreget  af  lange  besynderlige  titler,  der  efterlader  beskueren
med  inspirerende tankestof.

Fra  starten  af,  var  han  et  ''enfant  terrible"  i  dansk  malerkunst.   Han  kri-
tiserede åbent den danske kunstpoiitik, men på trods af dette fik han en iang
række arbejdslegater,  modtog   hæderspriser,  herunder Eckersberg  medaljen
og  blev  i  1983  tildelt  statens  livsvarige  ydelse.

Z::s:L:::Læms,enÅerLeutspåKlannsdtemt:s:eu::e,r.::as:::;g#dsseauT"::renK,unit6r:Yyn,:
lands-  og  Vestsjællands  kunstmuseum   og   museerne  i   Randers,   Skive  og
Vejle.   Han   har  været     medlem   af  de   store   kunstnersammenslutninger;
bi.a.  ''Decembristerne'',  ''Den  biå  citron'',  ''Jyiiand'',  ''Poiaris  og    nu   "Den  frie
Udstilling"

og så!  Nu her på det sidste er han piudseiig sprunget fra det stærke ekspres-
sive og kompromisløse maleri, som  har været hans kendetegn -   til en æste-
tisk  udforskning  af farver og  store  flader,  til  landskabet  og  himmelrummet  i
hans  Parafraser over  L.A.  Rings  maleri  ''Roskilde  Fjord''.  Gad  vide,  hvad  han

:=ønnkneersE:?o:aflno::e:t:[tLda[ear|ear;V:Sotmdekta'næ:r=n°ggek;ånf:;:reepnr°vdæu:e,r:rv::de:
hjem.  Er det en  transformation,  en  ny åndeiig  erkendeise,  eiier biot et miid-
ere  syn  på tiiværeisen,  der er dukket op?  Spændende  biiver det i  hvert fald
at se,  hvad  der nu  sker  -iæs  mere  om  kunstneren  på  anderskirkegaard.dk



Aktiviteter foråret 2oi2:
Forårsudstiiiing  onsdag  d.  29.  feb.  tii
Generalforsamling tors.  d.  29.  marts

11.  søndag  d.11.  marts.
Elværket,

Vi  søger flere folk til  at tage vagter under udstillingerne.  Hvis  1  har lyst til
at  høre  mere  kan  1  rette  henvendelse til  Birgit A.  Damgaard tlf:  47313571
E-mail:bianda@mail.dk.  Det  plejer at være  spændende  at  passe  udstillin-
gen,  og  man  får 75  kr.  pr.  gang  for uiejiigheden.

Bestyrelsesmedlemmer:  Jane  Nøglebæk  Christensen  -  formand  M.  27  14
32  52  .  Bjarne  Larsen  -næstformand  tlf,  47  36  12  23/M.  20 44 88  79  .  Vibeke
Jacobsen  -sekretær tlf.  47  31  32  15/M.  20  73  72  44  .  Henrik  8.  Caspersen  -
kasserer  tlf.  47  52  91  69  /M.  21  78  57  27  .  Birgit  Andersen  Damgaard  tlf.  47
3135  71.  Mogens Andersen  tlf.  47  3124  31/M.  40  48  06  63  .  Ulla  Toropainen
tlf,  28  33  02  50  .  Suppleanter=  Ren€  Zorn  tlf.  48  39  11  63/M.  24  60  63  60
• Jørn Ritsmar tlf, 47  52  17 34 .  Revisorer=  Hans Work og  Henning Jørgensen

Vi  ses så  ikke  igen  før sidst  i  februar,
og  ønsker derfor allerede  nu jer alle
en  Giædelig  Jui  og  et godt  Nytår,

Se  mere  på foreningens hjemmeside
www.frederikssund-kunstforening.dk
Mail :  formand@frederikssund-kunstforening.dk
ellerkasserer@frederikssund-kunstforening.dk


