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Bi]ledhuggerenJohnRudogmalerenHeroldG.Kristensenvmmeddaudstillingenblevåbnet,og
kunne glæde sig over mange anerkendende bemærkninger.
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En dejlig udstimng
i Magasinbygningen
FREDERIKSSUND: Male-

ren Herold G. Kristensen
abstrakte men rolige ma]erier og billedliuggeren
John Ruds stenskulpturer
klæder hinanden, som de
er udstillet på Frederikssuhd Kunstforenings udstilling i Langes Magasinbygning. Man kan både
drømme og falbulere, når
man står foran udstillin-

gens malerier og skulpturer, der synes at være
skabt af nænsomme sjæle.
Herold G. Kristensen der bl.a.
henter sin inspiration i Odsherred natur, er elev af Mogens
Andersen. Han bruger ikke sit
talent til det naturalistisk, men
til at ffemtryne rolig og afdæmpede naturtstemninger. Det er
både smukt og dejligt.

John Rud er selv lært sig
billedhuggerkunsten.
Hans
stenskulpturer er nge så rolige
og indbydende som Herold Kristensens malerier, men de indbyder til mere end at bnve
betragtet. De £år det til at krible
i fmgerne for at røre ved dem.
Udstillingen er åben til 31.
januar. Hverdage ffa 13 til 17 og
lørdage fra 10-13.

Der var femisering på udstillingen i forgårs. Det blev et
tilløbsstykke med mere end 100
gæster.
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Drø-e om
lsefiorden
FREDERIKSSUND:
En udstilling med kunstmaleren Herold G. Kristensen og
billedhuggeren John Rud,
som åbner på mandag den 19.
januar i Langes Magasinbygning, er Frederikssund Kunstforenings første udspil i det
nye år.
Herold G. Kristensen er til
en vis grad lokal, idet han
ofte har skildret lsefjorden,
dog kun vestbredden.
Han havde i efteråret en separatudstilling på Den Frie i
København, kunstanmelderen Pierre Lubecker skrev
bl.a.: »Følsomme, næsten
impressionistiske
billeder
blev affødt af Herold G. Kristensens møde med naturen
omkring lsefjordens vestbred, og kom til at dreje hans
abstrakte kunst adskillige

grader i retning af direkte virkeligheds-skildring.

Men hans naturmaleri er
og bliver stadig præget af
drømmene og glæden ved
selve det maleriske mediums
smidighed. Det vi ser, er
stemningsmaleri
på
højt
plan«.

Herold G. Kristensen har
været medlem af Odsherredkunstnerne. Den anden udstiller, billedhuggeren John
Rud, er stadig medlem af
denne sammenslutning.
Om ham oplyser kunstforeningen, at han er 34 år og
autodidakt, og at han flere
gange har udstillet på Charlottenborgs forårsudstilling
og en gang på efterårsudstillingen.

Han har udstillet flere andre steder og er repræsente-

ret på Nordens Hus på lsland
og på skoler og institutioner
rundt i Danmark.
Han bekender sig fortrinsvis til den abstrakte linie. På
udstillingen i Langes Magasinbygning vil han også være

repræsenteret ved en række
te8nin8er.
Kunstfore ninge ns

formand, Torben Hjorth fortæl-

ler, at man prøver at udvælge
de kunstnere, der skal udstille, så man kan få en fornemmelse af , hvad der rører sig i
det danske kunstliv. Foreningen holder 5-6 udstillinger
om året, heraf altid 6n med
lokale kunstnere .
Udstillingen er åben resten
afjanuar.
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