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Skitse - Gerda Rytter

Et maleri lever kun for den, der betragter det.
Pablo Picasso



Udstillingen 2XBUCHGRAITZ i Langes Magasin

Udsmykninger:  Marselisborgcentret, Velux,  Østbjrk,  m.fl

Undertrykkelse, frihedstrang, udfordringer, valg og prøvelser
er temaer som gengives i abstrakle, figurative symboler. Un-
der arbejdsprocessen med større lærreder får jeg muligheden
for at bevæge mig ind i billedet og så at sige blive opslugt og
omringet af det. Dette er sværere i mindre billedformater, hvor
jeg i stedet oplever at stå udenfor billedet og styre processen
stærkere og mere bevidst."

Frank Buchgraitz.

Uddannelse: Autodidakt.
Udsmykninger:  Bjergnæsskolen, Viborg,  Forum,  Horsens m.fl.

"--Drivkraften er humoren og glæden ved at skabe. Udfordringen

ligger i at skabe en syntese mellem polerne kaos og orden.
Herimellem opstår  livet og mit  maleri er kun lykkedes, hvis min
proces har været en oplevelse af:
fantasi - variation - galskab - Iegelyst - Iivsglæde - humor -frihed
impulsivitet -spontanitet -originalitet -kreativitet -Iethed-ansvar
følelse -kæriighed."



Ting tager tid.
Vi arbejder stadig på den helt rigtige udformning af en guide, der
kan infomere om skulpturer i det offentlige rum i Frederikssund
Kommune. Vi håber på "udgivelse" til februar 2008.
Se evt. de oplysninger vi allerede har på kunstforeningens
hjemmeside.
www.frederikssund-kunstforenina,dk
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Det er ganske vist.
1. J.F.Willumsens Museum.

Månedens kunstværk:  Museets kunsthistorikere sætter fokus på
et aktuelt kunstværk. Varighed ca. 20. mjn. Gratis for museets
gæster.
Onsdage kl.  15 i ulige uger. -altså den 7. og 21.  november og
den 5. og  19. december.

2.  Kunsthøjskolen Thorstedlund.
Søndag den  16, december -Åbent hus m. udstilling,  musik m.v.
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Sæt kryds i kalenderen.

Det nye års første aktiviteter er:

23. februar i 9. marts 2008 i Langes Magasin.
Maleriudstilling -4 unge lovende kunstnere:
Marie Svan Olsen,  København, Simon Thrane,  København,
Bea van Twillert,  Holland og Dick Oostra,  Holland.

17. februar -1. marts -Bortlodningsudstilling  i  Bibliotekssalonen.

28. februar kl.19.30 -Kulturhuset Elværket.
Generafforsamling og bortlodning.
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Velkommen i Frederikssund Kunstforening.


