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FREDERIKSSUND
KUNSTFOFtENING

25. august 1997

PRESSEMEDDELELSE
Nedenstående bedes venligst optaget i avisen i uge 36:

Computerkunst i Langes Magasin
Ole Bundgaard, der har specialiseret sig i computerkunst, bliver Frederikssund Kunstforenings
næste udstiller i Langes Magasin.
0le Bundgaard er uddamet lærer i billedkunst og elev af Svend Wiig Hansen. For ca. 10 år siden
begyndte han at benytte computeren som arbejdsredskab. På den tid havde han et lydsstudie, der
lavede lyd og musik til bl.a. teaterforestillinger. For at koordinere et væld af mixere og synthesizere,
der var i studiet, købte Ole Bundgaard en lille computer. Med den fulgte også et primitivt
tegneprogram, som han begyndte at lege med. Han så hurtigt de muligheder, der lå i computeren
som arbejdsredskab for en billedkunstner, og han fik snart større og bedre udstyr.
01e Bundgaard arbejder med en harddisk og en flatbed-scamer, der fungerer som fotokopimaskine.
I stedet for at overføre billedet på papir, overføres det i computeren, hvor det kan redigeres videre i

programmet. Det er også her, han redigerer de billeder, han maler i programmet Painter. 0g han
maler, selv om det ikke er med pensel. De første år brugte han den mus, som de fleste computerbrugere kender. Nu anvender han en speciel computerpen, som han maler med på en A3
tegneplade. Tegningeme viser sig på skæmen, hvor han selv kan bestemme, om strøgene skal tage
fom som akvarel, olie, litografi, kul eller hvad han nu ønsker. Billedeme bliver herefter printet ud

på en farveprinter. Større værker printes ud hos et fima, der også printer de reklamer ud, der sidder
på siden af busseme. Billedeme printes ud i det format og på det materiale, han ønsker -som regel
lærred.

Med den nye teknologi er det lykkedes for Ole Bundgaard at skabe fine koloristiske værker med
stor stoflighed i udtrykket. Hans billeder ejer collagens karakter i en fabulerende stil, der ofte
tilføj es en humoristisk distance til omverdenen.
0le Bundgaard har udstillet utallige steder i Danmark samt i mange intemationale udstillinger i
Polen, Tjekiet, Sverige, Spanien og USA.
Der er femisering på udstillingen lørdag den 6. september kl. 11. 0le Bundgaard er selv til stede, og
Thomas Sunke Hansen underholder.
Udstillingen er åben tirsdag -fredag samt søndag kl. 13 -17, lørdag kl. 10 -13, mandag lukket.
Sidste udstillingsdag er søndag den 21. september.

På Eventymatten i Frederikssund lørdag den 6. september er udstillingen åben fia begivenhedemes
begyndelse kl.17.57 til kl. 21.00.

01e Bundgaard vil være til stede for at udføre computermanipulerede "portrætter" for en pris af 50
kr. pr. stk. For at fa udført et "portræt" skal medbringes et foto, minimum 10 x 15 cm. Både
foreningens medlemmer og alle interesserede fremmødte kan blive "portrætterede".
Computerudstyr er venligst udlånt af Audiogruppen, Østergade 1, Bemy Petersen.

