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Peter Hentze
udstiller
i Magasinet
FREDERIKSSUND:

Frederikssund      Kunstfor-
ening  har  til  sin. vinterudstil-
ling, der åbnede i går i Langes
Magasinbygning,     valgt     en
kunstner,   som   er   kendt   af
mange      frederikssundere      -
nemlig maleren Peter Hentze,
som   har  udført   udsmyknin-
gen  i  Kreditforeningen  Dan-
marks port på Torvet i Frede-
rikssund.

Peter Hentze er født i  1943
og  uddannet  på  Kunstakade-
miet  fra  1964  til  1970  og  har
været 'medlem af »kolorister-
ne«  fra  1974.  Han har udført
andre   store  udsmykningsop-
gaver,   bl.a.    Hjørring   Syge-

Ft:Sd'c-Fn::treet8yrnva::flueT'fv±:g:
»Peder  Pors«  og  er  for tiden
i   gang-med   udsmykning   af
»Nyborg Strand«.

Mange  bogillustrationer  er
det også blevet til, bl.a. Thor-
kild  Bjørnvigs  »Statistisk  dg
Følelse«     og     »Bredpennens
Naturhistorie«     af    Goethe.
Teatrets   verden    interesserer
ham også,  på det Kgl.  Teater
har han lavet  scenografien til
balletten  »Kombinationer«.

Peter  Hentze  er  repræsen-
teret  på  Statens  museum  for
Kunst,   Kunstindustrimuseet,
Nationalgalleriet i Oslo, Kob-
berstiksamlingen samt mange
provinsmuseer.

I  1969  modtog  han  »Neu-
hausens«     præmie,     i     1970
Kunstakademiets    sølvmedal-
je,  i  1977  Statens  kunstfonds
3-årige arbejdslegat.

Udstillingen    i    Magasinet
kan  ses i tiden frem til 30.  ja-
naur,  hverdage kl.  13-17,  lør-
dage kl.  10-13,  og der er selv-
følgelig gratis adgang.
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Peter Hentze uds[EIler
iiLangesmagasinbygning
FREDERIKSSUND:    FTe-
derikssund   Kunstforening
har  til  sin  vinterudsti]]ing
valgt en  kunstner,  som  er
kendt af de fleste ffederiks-
sundere. Det er maleren Pe-
ter Hentze, som har ud£ørt
udsmykningen i Kreditfoie-
ningen  Danmarks  port  på
torvet.

PeterHentzeer£ødti1943
og uddannet på KunstakaL
denriet   fia   1964   tn   1970.
Hentze har også udført am
dne   udsmykningsopgaver,
bl.a på færgen Peder Pozs
og på Holte G]mnasium.

Hans kunst kan også ses

aÆ.Jå

på  andre  måder,  idet  han
harillustreretbøgeroglavet
scenografien   til   ba]letten
»Kombinationer«   på   Det
KgL Teater.

I 1969 modtog han »Neu-
hausens   præmie«,   i   1970
Kunstakademiets   sølvme-
da]je   og   i    1977   Statens
Kunstfonds   tre   årige   ar-
bQjdstegat.

Ch  sig sehr  siger  Peter
llentze:

7 Jeg laver mine ting for
e med nrit bud på,

hvordan  veDden  er  slmiet
sammeiLDetharildceligget
tungt  med  at  fi  æbejde.

Nogle gange er det næsten
for meget. Enten noget, an-
dre har foreslået, eller ideer,
man selv har. Ind imellem
er  det  billedkumst  andre
gange noget andet.

Maleren er repræsenteret
på   Statens   Museum   for
Kunst, Kunstindustrimuse-
et, Nationa|ga]lerist i Osto,
Kobberstiksamlingen  samt
på  mange  provimmuseegL
udstimngen   i   langes   er
åbenl830.januar,hverdage
kl. 13-17 og lørdage kl. 10-13.

Der er ftmisering løriag
16. jamuar kl. 11-14.


