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Frederikssund
Gymnasium har
købt Lars Kræm-
mers maleri af Rasl
putin.
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FREDERIKSSUND: Frederiks-
sund  Kunstforening  viser
lige   nu  kunstneren   Lars
Kræmmers     malerier    af
blandt andet store græden-
de statsledere i udstillingen
»Cryinglcons«iLangesMa-
gasin. Men når udstillingen
slutter  den  23.  september,
bliver et af de store portræt-
ter i syrede,  stærke farver
tilbageiFrederikssund.

Frederikssund   Gymnasi-
um har nemlig købt værket
med  ansigtet  af den russi-
ske mystiker Rasputin, som
havde en  stor indflydelse i
Romanov-dynastiets  sidste
år,ogsomselvblevforgiftet,
skudtogdrukneti1917.

- Vi kan godt lide på gym-
nasiet at have et forhold til
den kunst, vi har hængen-
de,  og  til  kunsteren.  Lars

tilgymnasiet
Kræmmer har været på be-
søg hos os og fortalt om sit
arbejde i sidste uge,  og det
har gjort et stort indtryk på
eleverne. Så er det lidt sjovt
at kunne kigge på et af hans
værker hver dag, fortæller
Sussie Staun Pallesen, rek-
tor på Frederikssund Gym-
nasium, der glæder sig over,
atgymnasietogLarsKræm-
mer har aftalt, at eleverne
kan besøge ham i hans ate-
lierpåFrederiksberg.

»Crying  lcons«  består  af
kæmpe portrætter af stats-
1edere  som  Hitler,  Mao  og
KimJong-il,menogsåwins-
ton Churchill, Anders Fogh
Rasmussen og Georg Bush
er afbildet, de fleste med tå-
rer i Øjenkrogen, inspireret
af malerierne  af den itali-
enske maler Bruno Amadio
(1911-1981), også kaldet Bra-
golin, som var manden bag
portrætterne  af  grædende
sigøjnerbørn, der var popu-
lære i Danmark i 1970'erne.

-  Vi  har  valgt  Rasputin,
fordi  han  er  en  historisk
person og lidt fjernere. Jeg

kan også godt lide det af Mu-
ammar Gadaffi. Men mange
af  dem  er  nogle  »grimme
karle«,  og  det  ville  måske
blive opfattet som et idolbil-
lede, hvis vi havde et af dem
hængende,  forklarer  gym-
nasierektoren.

Det        er        gymnasiets
kunstudsvalg  bestående` af
Birgitte   Larsen,   Caroline
Erup  Friis og Anne Marie
Haunstrup,  som har  peget
påmalerietafRasputin.

De store portrætter koster
35.000 kroner stykket, men
gymnasiet har fået rabat på
grund af rektors medlems-
skab af kunstforeningen.

-Viharikkekøbtnoglebil-
leder sidste år, så nu synes
vigodt,vikunnetilladeosat
købe 6t, som vil give farver
og indtryk i hverdagen. Det
er ikke bare flygtig kunst,
men  kvalitet,  og  vi  synes,
Lars Kræmmer er en knald-
dygtig  kunstner,  fortæller
Sussie Staun Pallesen.
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