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FREDERIKSSUHD -»jeg fandt

på sådan et godt navn til min
udstilling sidste år - itKunsten
ruster vel aldrig« - og nu skal
jeg så finde på et nyt«.

Kirsten  Rosendahl  Hansens
vanskelige valg mundede ud i,
at  udstillingen,  som  vises   i

hvm"måned

Kærlighedtilrust
lndretningsarkitekt blev hjemmegående -og nu er hun på vej til anerkendelse som kunstner

Langes Magasin midt i Frede-
rikssund fra 28. juli til 4.  au-

gust, får navnet >iKunsten ru-
stervelaldrig2«.

Kirsten  Rosendahl  Hansen,
der er uddannet indretnings-
arkitekt og  altid  har haft  en

god fomemmelse for form og
farver, begyndte for tre år si-
den i det små som billedkunst-
ner,  men  efterhånden  Slder
kunsten hele hendes dag - og
lige  nu  før udstillingen  -  en
stor del af natten med.

Et  stort  vendepunk  i  Kir-
stens kunstnerliv kom, da hun
for et par års siden vandt et 14
dagesopholdpåKunsthøjsko-
len  Thorstedlund,  hvor  hun
blev meget indspireret af ma-
lerkurset.

gamle ting, der ligger
der der.

»]eg har samlet rust
tid, vi har boet her i Ma
fortæller Kii`sten Hanse]

»Oprindeligtvardetti
ville have i min forhav(
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Oprindeligtvardetmalerier,
der kom fra Kirstens hånd, og
hun tilbringer da også mange
timer ved staffeliet, men i dag
er en stor del af hendes pro-
duktion rustne ting, hun fin-
der på den gamle ØTA-grund
ved Marbæk Strand.

Rusten
På daglige ture med hunden
Mir6 har Kirsten travet områ-
det   ned   til   Roskilde   Fjord
tyndt. 0g med sit blik for for-
mer, kan hun se figurer i de

gamle ting, der ligger og fly-
der der.

»jeg har samlet rust  al  den
tid, vi har boet her i Marbæk«,
fortæller Kirsten Hansen.

»Oprindeligtvardetting,jeg
ville have i min forhave, men
efter ØTA-fabrikken blev ned-
lagt, er der mange flere ting at
finde i området.« Ofte er æg-
temanden]esper med på ture-
ne, og så får han også lov at
bære rustne ting med hjem.

Etafværkemehedder»Kloge
børn hører Mozart«, der er en
søhest  og  en  lille   skulptur,
som får titlen ))Krucifix«.

Oprindeligt   lavede   ltirsten
Rosendahl   mest   små   rust-
skulpturer, men nu er hun be-
gyndt at lave større ting.

Der er omkring 25 skulptu-

Nogle af de større ting, Kirsten har fundet, er beregnet til pynt
udendørs.

rer med på udstillingen og 30
malerier.

Kirsten Hansen valgte at bli-
ve hjemmegående for 25 år si-
den efter fødslen af datter nr.
2, Tilde. »jeg ville ikke gå glip
af de to tøsers opvækst, og det
harjeg ikke fortrudt«.

At Tilde er blevet påvirket af
moderens kunstinteresse, kan
ses  af,  at  hun  også  kommer
medmalerierogrusttiludstil-
lingen.

Rustskulptureme bliver ma-
let med 2-3 lag skibslak, så de
også  kan  bruges  som  uden-
dørs Pynt.

Ved  femiseringen  i  Langes
Magasin   bliver   der   tale   af
formanden  for kultur og fri-
tidsudvalget,    Grethe    Olsen,
og Charlotte lbinger, der bl.a.
er kendt fra Vikingetaflet og
for  sin  medvirken,  da  Frede-
rikssund  deltog i  -  og vandt
»Bydysten«  på  DR  1   i  1995,
kommer og underholder, -bl.-a.
med en sang, skrevet specielt
til Kirsten.

Nok er ltirsten Hansen glad
for rustne effekter, men inden
jegsmutterudfrahendeshyg-
gelige hus, hvor hun bl.a. har
budt  på  lækre  modne  kirse-
bær,bliverjegpræsenteretfor
hendes nyeste anskaffelse - en
cykel - den er spritny, og abso-
lut helt uden rust !

- Kirsten Rosendahl Han-
sen er født i Charlotten-
lund i 1947.

•Hunergiftmed]esper
Hansen, som er civilin-
geniør, og sammen har
de døtrene Stine og Tilde,
derbeggeforlængster
flyttethjemmeffa.

•Etvigtigtmedlemaffa-
milien er hunden Mir6,
somerenvellykketblan-
dingafenschåferogen
golden retriver.

i. Kirsten Hansen er med-
lemafkunstnergruppen
»Fom & Farv«

•Adresse:Strandgårds
A116 77, Frederikssund.


