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irAL£RiLDSTrLLn'd
Ma]er  Jørgen  Wiberg.  der  fo]

sig   stærkt   kn.`.t{et    tjl    rrederjkss.d]-
har  .`.æret  en  flttig  Mand   under  .'.
Ophold  her og  taget  en  Række  Mo   ;
paa  lærredet.  Han  ha.  nu   faaet
udrr,ærkede  Tanke .at  arrangere  en

Motiver  fn   og  ved  Ha`.nen.  FrisJ
TT]ed    en   sikker    F.ar`.esammens:J

åt.;`hsnf:;i::sitF-.ii;;ii,e,iiJ.;d;:iii`e`åafe-j

ijs,E:åslo?err:m:åf:`å:,i„i£I;iseeq+
S;g,sbaeFrgA::.agt]aerr]o:fenTbeogr.:£.ncfå.
Medlem af Xunstrieren§ Eftem¢
l!n8.                                      ,
i__=:__.___ _ _ _LJ

geog;ver  han  Ha`'r.elivet.  De
en. I)el  Hestekompositionerj!.q
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[* mitntt. unge do"k. i.t.tulct. pd Osbo®i.t. Lbgende.. Mel. MelJ\c`.
| P: .pP.fr.. Jm.. .Plee*e B. f ngelbrcc"J-cn.c` fdt J. J"Z.c7i

e. ntx}  3ymp.tl.L  q  tLl-' forl.teuf  ®ver  J.r(m  Weberg]

;bllder.  Han ser ut tll 1 ubelde

!:å.ti£Ev:r£g=..T.g.3:=
opp 1  lpet  of s.mudlf   holde
den  "lerlsle  f.13omme  tane,
h.n nl hu. trar ]ef h.n hime
n. l.ngt.   Hm er meget f.bom
far  `døTeF  of  oøerf .nf er   0.
bygfe]  dB.   bllde.   qpp   tBed
!-JE of ",vr.

11(11
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Det\ k±ible*` i  Jørbe7i : Wi
{or   tiden. ihar... en. .udstillin.gu, `i.  Bachs..
Kur`.sthandeE: Gl. Strand. 36,  efter  at
fr>renkler sin;.`forin{ hen -irfiod  det  ab-
strakte.,.`,.Mem  han-er   klbg..  nok   til
ikke J at  `SHppe  virkehghedensr  grun'd.
undei   £ø`dderne.   i   L       .-    `,,:.`J`   ~.+     .   `
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§tdr  å.htt)i:ts;6 : .fd.i-
Wibergs udstilliii,g

Allerede  ved   aabnlngen  a!  Jørg
Wibe..qb `   retrospektive    udstilung
Bachs   Kun§than
mærk.cde§  en  st(
ne  .saa   stilfær`dige

1.   Strand    36.,
`se   £or  de'n-

arbel-        ,

ii:,r;å:edH::v:adr||:a:a?ie;d:e:rå:et:r':;bi;§jii;:?g6:ti±;n;g;t;,,,:
gen  Wib€rg  har  jo  boet  her  |  cn  aar, ., 3 ..

:#ret.idie*vå:,efaa':rehtYeåaåoFa=9rreåE  ` i .`'
r`es   som   hørende.  til   kunstnerkreq-.   ;

di:-,?,=:'a.aiestaå:g,enp?,gri,r.end,åiffi+|!

fo.r  nogle  st¢!re: *øbeph
tu#å:fiti„rsu.Pnst`v?

g_,atåa;t,i,'j!!;,:Jeøvr:g,::|:,:_t:|:bsiiåi|S:,:,:t^:f:},
)å!;;::ahv£tnt`:.!:so:'gct:";aa'å.h,;,bD:ii'e`deT;::.`t.å33ndKroe=p,,sF,!,eodnearli,slsu4:å, korå  ,»ti,ig:?"   .

:i   Rum«   £or   900   kr.   til   en   kunsttor-     ,
• ening i København.
^ `  Jørgen  Wiberg  gaar  lkke  rundt  og    :

`£ortæller    om    sig    selv,Jsaa    fakti§k    .
i;'e-d'-ri-a'ri  k-Jri  lid{  Om  riam.  I

s,:  D\\\C\++\,\-``-_-_     _

1lgt arbeide med probleriarhe,7bg ¢m

kataloT

get    oplyses    imidlertld,   `at     han   `ef`
født   paa   Frederiksberg   fof '  48  .-aar'i
siden,`   debuterede  , paa   Kunstneine§
Efteraarsudstilling  1. |933,.:b?r  ud6til:..

;eatapDaeans:,a;:åtrtååt:iugåstiiertetlå:,å:`

ii:::i:a::e:{::;;:`di:i[,`§;i:d::i:s:i!!:ii:::;{bi;g§t
`5pa,.k,                                                          0.  E.

/  JJ--J)J += -----
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baa   Købestævnet   og   været   medlem     v
a£   Kilen.   Han   har   gennemgaaet   en
betydelig   udvikling   og   kan'  nu`'poi--`) --,- 0    __`_ ------ lz    --
tere   sig   .for   en.  personlig  ,udtryk§J   i
form.   Blandt   de   halvabstrakte,] maJ
iere  er  han`-viser  q9Pne`. r9St!1_!±?8

i-første  række.``}.:`1\ `  'i ?.!?_` ` '.  ,0': ,  .
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Forenl:let
fig.urm£e!er;

I)e!   kribler   j   JOTpc'r.   ``...:bc7s.   sorr.
for   tideri   haL-   en   uds:il}]ng   ]   Båchs
Kur.sthandel.  G!.   S..rand   36.   ef.ier   at
forenkle  sin  lorm  hen  jri.r`c:   cic:   ab-
strakte.   Men   han    cr    k}c`g    r}ok    ..i}
ikke   at  slippe  `.irkeljghedc.r.s  grund
under  fodderne.i

Man  ser  af  haLns  lidt  tidligere  ali-``'a-
re}lcr.   at   han   kan    både    {egne    og
rna]e   natural!stisk.   endda   med   tc.rn-

åe.rdamhe£;; :::?.  ;|16n ahaån,.ii k;..,?å:!
:tend!.'f.n£afeernn.eniei'åae:e?ki:deå
menneskemalcrne.

Sa lærer han - er det især  i Nor-

g|e,:r-d.,?;.#a:.mkr:åssLr3TTåt{c'.gELeb?:
stisk  el}er  geometrisk  betonedc`  kon-
turer.   Nærme   en   siddende   k``inde5
•{igur   i   rum.   til   næsten   et   sLort   i

:ångekn,i:s`i,#iå:å`l`såtrejobg..at:unll;:å:e?o:1£!:

:f:::åie:`i:;n:b`i!';:Tiåe,io,l,":ai;ti?`i!;å;
ant.`.dning  al  noget  skulp:urell  o`.cr
bi]ledet.

Det  kan  også  `'ære  ti!fæ]det  med
et  )andskab  med  nogle  koer.  som  £ar
næsten  firkantet  .kasseiorrn.   eller  et
bil}ede   som   .Bade`.ær{'..   Os]ofjc.rd.,
hvor  de  parallelt  skråt  stillede  bad-
sta`me  i   den  stengra  far`ie  har  lidt
a{  relielfeL<  karakier.                  h..  f.

L'gen W''ibergs
udstilling

Den  smukke  Lidstilllng   af  ma)eren
J®rgen  Wibergs  arb®jder  ho.  B.ch's
Kunsthandel,  Gl.  Strand.  K®benhavn.
er  nu  ved  sin  afslutnif`.g.  De  kunst-
lnteresserede,   sorn   endnu   lkke   her
neaet  .t  .flægge  bes®g  t}r  or.ve  at
indhente  det  lorsømte.  Det  er  sidstc
dag  i  morgen,  fredag.

Bjl]ederne  viser  et  al`.orligt  o®  ro-
llgt  arbejde m®d  problemerne, og  den
i.jnefaldende  ud`.ikling  gaar  sejt  og
velo`.ervejei    `l'iberg    undga.r    om-
hyggeligt   alt   letk.bt.   f&rveholdnio-
gen   er   kultiveret   og   afdæmpet.   o.
formsproget  .r  .nkelt  og  forslgti.t
De natur.Iistiske rnotiver .r opbyggeL
i   en   de)`.i3   .bstrakt-kubi.tti..k   fom
De  bedste  og  mest  personlig.  .rbcj-
der    lirides     b].ndt     figurbll)edeme
Men   ogsaa   mellem   de   andre   .mner
cr   interessarite   ting.   Jorgen   Wiberg
faar   forsigtigt   rned   d.rene   .-   meTi
der{or  kan  det  god(  risiker.s.  at  han
•n  dag  gi`.er  disse  d.re  et  ord.ntl!gt
•p.rk,                                               O.  E.

-rcdag  d.n  6.  oJ:robc.r  ].OC]    LÅHD   OC  FOLK     11

Jprgen Wiberg

!   SøNDAG
]. oktober
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Si®r  inier.§se  for  Jørgen ',
Wibergs  udstil]ing

Allerede  ved   aabningen   a!  J®rgen
l wibe..q.    retrospektive    udstilling
Bachs   Kunsthar.
mærkedes  en  stor

1.   Strand     36.

rie   saa   sti}færdige   kuirstners   arbej-
der.   H`'ad   ikke  er  almindeligt:  }oka-
]erne    `'ar    ved    at    bli`.e    sprængt.
Blandt       lerniseringsgæsterne      saa.
ikke   saa   laa   frederikssun\.   ie.   Jør-
gen  Wiberg  har  jo  boet  her  i  en  aar-
række.  i  hvert  lald  hver  sommer  og
undertiden   hele   aaret,   saa   han   reg-
nes   som   h.rende   til   kunstnerkrec!-
scn.  der  har  slaaet  sig  ned  ved  fjor-
den.   Der   `.ar   ogsaa    reprfE'sentanter
for  nogle  storre  københavnske  insti-
tutioners  kunstforeninger.

Ud€ti]l]ngen   `.ar   ikke   eet   k`.arter
gamTrtel.   1.T  Jørgen   Wiberg  -   med
sit   sæd`.anliie   flegmatislm   smil   -
kunne  hæft.  .Solgt.   paa  to  bil}eder:
•ED   KorTiFX}sltion.   til   J00   kr.   (til   en
beuridrer  I  Frederikssund)  og  .f igur
i   Rum-   for  900   kr.  til   en   kunstfor-
ening  i  København.

Jørgen  Wiberg  gaar  ikke  rundt  og
lortæller   om    sig    se]v.    saa    fakt`sk

ived  man  kun  lidt  om  ham.  I  katalo-
get    op]yses    imidlertid,     ®t     han    er
født   paa   Frederiksberg   for   48   aar
sider`,    debuterede   paa    Kunåtnernes
Efteraarsudstilling  i   1933,   har  udstil-
let   paa   Charlottenborg,   været   gæst

i paa  Den  PoLvchrome.  udstillet  i  Oslo.
paa   Købestæ`.net   og   `.æret   medlcm
af   Kileri.   Han   har   gennemgaaet   en
betydelig   udvikling   og   kan   nu   no-
tere   §ig    for   en   personlig   udtr}.ks-
form.   Blandt   de   ha]vabstråkte   Tna-
lere  er  han  -  viser  denne  udstilling
-i  l®rste række.                            Ior.

Ge7mcm  ca.  30  år  har  Jorgcn  U.i-
b.rg  tidstille!  i  DanTnar}:.   £t   b!il:
i  hans  *atalog  t>idne7.  o77i  hans  in-
åesluttede   væsen,  hvoTimoå  *æT-
keTne    på    væqgei.   ioTtæueT   oTn
ha7is skabe7giæde og !t/s!  til  a{  bol-
tre  s€g.  Udstiltingen  eT  ophængt  €
Bachs  Kunstl\cndel,  Gt.  StTQTid  3G,
oo  sltitler  ]3.  ok{ober.

Ovcm  foT  FiguT  i  rum.
**
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•     Kunstnernes  Eftc[årsudstilling
..   i  1933.  kun  20  år gammel.  Si?

'£ .  ske' arbejder til museer i S
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.Jørgen  Wibergs  billede  med  Christiania-motiv
(Foto:  Jørgen Rubæk).

Skumgumrii-malerieF
i bibEiotekssalonen

Skumgummi-malerier  er  lidt
af et særsyn. Men maleren Jør-
gen Wiberg, der i denne uge ud-
stiller et udvalg af sine værker i
bibliotekssalonen,  eksperimen-
terer faktisk med denne lidt spe-
cielle form for lærred.

7-8 af de billeder. der er med
på udstillingen, er malt på gan-
ske tynd skumgummi i røde og
gyldne   farver   med   en   spæn-
dende, lidt udflydende virkning.

Fire  af  billederne  er  ganske
små   og   udstillingens   billigste
med priser fra 200 til 400 kroner.

I  den  dyre  ende  er  det  ab-
strakte oliemaleri Poet Laval til
6.000 kroner.

Til           mellemp ri ser           på

W

1.000-1.600    kroner   kan    man  |
skaffe sig et af Jørgen Wibergs
akvareller  og  ouemalerier  med
landskabsmotiver hentet hoved-
sagelig fra Provence, Chri§tiania
og Esbøndenip.

Ende|afbillederneerallerede
solgt,    men    man    kan    også
komme og kikke, selv om  man
ikke står lige foran at sku.lle ud-
vide sin malerisamling.

Jørgen  Wiberg,  der  er  67  år,
har i de sidste 14 år boet i Birke-
rød,  rnen  er  ikke  helt  ukendt
med  Frederikssund,  hvor  han
gennernenårrækkeharhaftfast
sommerbolig. Han er derfor ble-•vet regnet som hørende til grup-

pen af Frederikssund-malere.

1..`:

BERG  UDST[LLERr:j-,----  _
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/`.'at  se  både  danske.'9g`f"sket:{
(` motlver. Udstlllhgen

•-_1_,                    \               ,J,,,_     ,:

er lidt af et særsyn. .
rtrieh,`ma,eren`{  ,ørgen, t,`W,

tFg, T'horsve] 2, Blrkerøq, qe
i  .Birkeroa

` ` Kungtforenlng,   eksperlmente.j.
rer faktkk med denne lldt spe.<
cLelle f`om lor lærred-.

. `   .Jørgen  WLberg  er    født. 1013
` '  bd Frederlksberg og debutere-
i.' '. de  pd  kunstnernes  etterdrsud-
'\'    stllllng  1  i033.  Nogle  dr senere

:(,tor` tlden  udstlller

_-.-----,-_
OG  KUNST  I
MARKUS  KIRkEN
Til og med 30. juni udstiller
den   tidliger6.`` frederiksber-
gcr,  nu  bosiddende 1  Birke-
rød,  Jorgen  Wiberg  i  Sct.
Markus Kirken. Han har 12
(`rbi`idr,i`,  olicbilleder  og  ak-

vareller  ophængt  i  kirkens
dåbsværelser,  hvor  de  kan
ses   alle  hverdage  kl.   8-18.
`,   Jørgcn   Wiberg   har   ud.
§tillet  vidt  og  bredt  siden•bin debut  i  1922  på  Kunsl-

nernes      Efteråi.sudgtillin8.
jB
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Vi.dståcndc      maleri     af

k``mulcnicn     f{}r     Tub`}rgs
T|.gnc-..g Maleski`le. kunst-
maler Jørgen  Wibl.rg. cr f{`r
tidi`n   t`phmgt   i   hallt.n   på
Tuh`trgs      AJministmti{`ns-
b),gnin8.

Når    dcr    okt`n``misk    cr

blevct   plads  til  det`  er  di`t
ft`rdi  man  på  Tuborg  ikki`
ha`.di.    brugt    de    500.000
kroncr. der blcv tildclt bryg-

gerii`t sani,ncn med 500.000
kri`neT ti] Carlsberg Br}.gge-
rii.rni`.  en  milli..n  kr`.ner  i
ali.   til   udsmykning  af

darbejdernes   lokaler   efter
Samarbcjdsrådcts    bcstem-
melsc_

Den  resi.  di.r  var  tilbagc`
er nu ben}'ttet  til  at sikTe  si.E

et  olicmalcri  af  JØTgi`n  Vh-

ttTg. Det hænger s`im næ`'nt
i  forhallcn  på  Tuborg.

Malet  i  år
Billcdcts iitel er »Haut de

ProveTicc« . Det er malet heT
i  1979 og er ct friskt indtr}'k
fra  det  distrikt.  hvor  kunst-
neren  sclv  har  sit  somml`r-
landsted.

Det  cr  ct  smukt  billede.
der  ikkc  alene  giver  en  le-
vcndc  fomemmelse  af  god
udsmykning.   mcn  også  får
bcskucrcn til at længes eftci
at se ellcr gensc det skønne
Provencc.

Det subtTopiske klima haT
for os danskeTc cn særtig til-
trækning.  Provcnce  er  be-
Tømt  for  sin  landskabelige
skønhcd med mange minder
fra romertideri.  Det cr også
et  yderst. tiltrækkende  træk
ved   Provcnce.   at   vind}.rk-

' ning cr ct af hovcderhvcrvc-

ne.

Jørgen Wiberg
Født 1913 på Frederiksberg.
Debuterede på Kunstnemes
Efterårsudstilling i 1933. Nogle år
senere elev af lmmanuel lpsen,
indtil denne i  1943 måtte rejse til
Sverige. Maler landskaber, figu-
rer og opstimnger, bl.a. tidligt en
række landskaber fra Dymæs
ved Jægerspris', det landskab som
har inspirerct så mange danske
landskabsmalere, bl.a. Poul S.
Christiansen. - I snart 20 år hår

1 Jørgen Wjberg haft eget hus i
Provence, hvor han jævnligt bor
og arbejder, i det Provence som
siden 1920 haT ka]dt på mange
danske kunstnere, fra Vilhelm

!  Lundstrøm tfl Seppo Mattinen.
}  Wiberg har såledcs rod i to
hvæsentlige afsrit af dansk land-
t:ga::tk::åt:t:e±reåek:egr.hjeme

`^D+ntÅw6    l`Lwwwwft    lti lc1
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iJg:3fj:tykisb.erg
salonen
Frederikssund   Kunstforening
hai.  for  .]ebllkket  arrangeret
en   udstilling  j   B]blio`ekssalo-
neri 1 Jembanegade af malerer}
J®rgen U.jberg.  Birkerod.

Jorgen  Wlberg  er  født  19]3
på  Frede"sberg.  og  debute-
rede på Kunstnernes E:fterårs-
udstllling 1 i033.  Nogle år sene-
re ble`. han elev hos lmmanuel
]pseJi   og  det  var  han   indtu
]psen ! ig43 måtte rejse tl] Sve-
ri8e.

J®r.gen  Wjbei.g  maler  land-
8kabei., fjgurer og opsti]linger.
han har sommerhus her 1 om-
rådet.  og  har  bl.a.   malet  en
række  motiver fra  landskabet
omkring  Dyrnæs  ved  Jægers.
pris.  I snart 20 år har hari tilli-
ge  haft  eget  hus  i  Pro`.ance  i
S.`.dfrankrig. hvor han jæ`.nligt
bor og arbejder. og der `'il der-
for på udstlllingen i Bjblioteks-
salonen være lejllg.hed  til at se
b!lleder  med  både  danske  og
sydlandske motjver.
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Farverig kunstner og fin-grafiker på Kunstriu;cets maj-udstilling -

Der .r to  god.  hiisti]er.,'
begg. [.pdi tlde. 30eme, 4cr
ff  tem.d  for  EplftDu..et.
D.j-dfdllbL  0. de .Ll*r.
bjb.od- El ftor nDll.f d
J.rp W,txq-. f,)d+ «
brugt tD lo-di]dsdmi]ge. ®g
d .lfldigt .d`n|t d de. t»t.
qyli£  dd.de  Rol)ert  Eods
grtflli  dmr  .1  pæpdeiid.
|Dpuhdfd"|f.

JørgcDWibcrgcrctgodt`-ck-
ecmpcl pL,  et dco maskuliDe
fbrm. dcr oætco IAn g]ænsc
ti] dct brut&li qgsl hn rum- `
tbe ftoT følsoml)ed.
• MaJi hn fListts d d rubri-
ocft  ham  blandt  [ubistcric, `
ocD dct vi] il.lae `dflc rclfær.
digt. rohhan .cT dt for Deget
tig .elv til d kommc i Dogm
baL

~,
==-• Strikt  Påvirkct  d..':m.

mcn opblødcr han fomaDc i
store itke siærh djr±c
mri. HUC, bytT 08 -h-
tB bb" ri llqgk. d bri
Jio`edmoti`nr eæea .bmL-
tciEnLeltl)cdcrogdct-ljtrfcr-
rideL og billedcme "`ø i
dcTt*.bciitcd ct edb7[ fcr Ca - ri-irb6dcT i badc n]Ji o.
f:fT:t:=.OP.f_:±.F_r_¥., -bri7mL              bti`a t]årtt d æri cmnih

€drir®kripmEct.flysd
-qNNimm bri d Wit" b.
`ægcr tic o`ø bclc f.rwhla-
cdL .om dcæ fiDdc. fh dcD tjd-
ligc tnopcd. grl bø til tDjdda-
gcn. .kArpc .ol o`neT.TBdc tagc
•.  EbmdcD .mLLcritr  rumBicr
udsdlliqpriopedh.nigT.-
ri.b.rb6deL.oDh.niørigt
tjdlip bepdte d udfø€ pl
bliL 1. thl Sømm. plfiskc-...

•Jh ty!h tunstDå Rudoif
i`Hodb. dcr død.c fidstc d Lort
cftcr ..in 83 lrs fbdselsdag. cr

:bldc tb.)cr as pfih, o8 hdLr
•blL  pdbrt ct  hpoDcmdc
•ptil CtibriL S._æ!Ehgcb nLm-
Dtr ct bøedi os megct r"æ-

æmtltivt tidsnit d h.ns grlri-
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I  anledning  af  at  Maleren  Jørgen  Wiberg  ville  have   fyldt
80   år   d.   5.   oktober   1993,   afholdes   en  mindeudstilling

på   Birkerød   Bibliotek/Raadhushallen.
Jørgen  Wiberg  tilhørte  kredsen  af  Frederikssund-malerne.
Han  var   elev   af  Maleren   lmmanuel   lpsen  og  debuterede
i   1933  på  Kunstnernes  Efterårsudstilling.
I   en  periode   var  han  medlem  af   sammenslutningen  KILEN,
men   gik   for   det  meste   egne   veje.Hans   personlige
udtryksform  var  højt  estimeret   og  blandt  de  halvabstrakte
malere   stod  han  i   første   række.
Som  landskabsmaler  havde   han  rod  i   to  væsentlige   afsnit
af  dansk  landskabskunst,   herhjemme   og  i   Frankrig.
Han  mestrede   forenklingens   kunst   i   såvel   figur   som
i  landskabsmaleriet,   fastholdt  et   stramt,   delvis  abstrakt-
kubistiks   formsprog.   Den  kultiverede   farveholdning
som  gav  hans  billeder  et   skulpturelt,ornamentagtigt

præg,   blev   i   de   senere   år,   hvor   han  malede   i   Provence
mere   koloristisk,   flammende.


