frederikssund avis

8. marts 1994

Forårskunst

dige overraskelse.

ret usædvanligt afvekslende
i de år, der er gået, siden han
blev født i København 1916.
Frederikssund KunstforSiden han som ganske ung
ening byder velkommen til
begyndte selv at tjene til liforeningens 49. forårsudstilling mandag den 14, marts vets ophold, har han ernæret
sig som sømand, tjener,
kl. 17.
bådebygger,
Svend Ritter, maler og elektriker,
billedhugger, viser udvalgte skovarbejder m.m., men hele
tiden har han været kunstskulpturer og collager i Langes Magasin, Østergade 3, ner ved siden af, og hele tiFrederikssund, i perioden den har han hørt til de
kunstnere, der baserer dereå
14.-'26. marts.
kunst på id6en, på den staSvend Ritters liv har væ-

Svend Ritter er medstifter
af »Groupe Danois« og Den
Flexible. Han har udstillet i
en række gallerier og kunst-

foreninger både i udlandet
og i Danmark, bl.a. sammen
med Albert Mertz, Arthur
K6pke, Asger Jorn, Robert
Jacobsen og Henry Heerup.
Svend Ritter har modtaget to legater fra Statens
Kunstfond. Virtus Schade
udgav i 1966 »Bogen om Rit-

ter«.

Svend Ritter, der nu bor i
Frederikssund, vil være til
stede ved ferniseringen.
Frederikssund Kunstforenings
kunstindkøb
1993-94, der vil blive sat til

bortlodning blandt medlemmerne på generalforsamlingen torsdag den 17. marts kl.
9.30 i Langes Magasin, vil
blive udstillet Østergade 3, i
det tidl. »Margueritten« i perioden 11.-17. marts.

22. marts 1994
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Skulptuogcollage
Frederikssund: Sømand, tjener, elektriker, bådebyg-
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Fredag 11. marts 1994

Berlingske Tidende
frederikssund avis
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Midtvejsmatin6

Fra femiseringen i Langes Magasin ses lnmstneren Svend Ritter
(tv) sammen med Cobramaleren Alfi.ed Har)y Lilliendahll, der
oplæsbe egne digte, og kunstforeningens fomiand, Lis Nielsen.

FREDERIKSSUND:
På søndag kl. 15 inviterer
Frederikssund Kunstforening til Midtvejs-matin6 i
Langes Magasin.
Som en cadeau til Svend
Ritter og hans forårsudstilling kommer operasangeren
Bente Zaber og synger ud•-.--

drag af Fats Waller-musicalen

»Ain't

Misbehav.in'«,

som for tiden kan ses på
Folketeatret i København,
hvor Bente Zabers medspillere er kendte navne som
Thomas Eje, Bende Harris
og Donald Andersen. Hun
bliver akkompagneret af
Poul Erik Christensen på
klaver.

Der er gratis adgang til
matin6en, der varer en times
tid.
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Forår i
Magasinet
FREDERIKSSUND:
Frederikssund Kunstforening viser til og med den
26. marts sin forårsudstilling i Langes Magasin, hvor
man kan se skulpturer og
collager af Svend Ritter.
Der var fernisering i mandags, hvor kunstneren var til
stede.
Frederikssund Kunstforenings næste arrangement
bliver en tur til Louisiana
tirsdag den 12. april hvor
man skal se udstilli[gen
Aratjara, kunst af de oprindelige australiere, the aboriginals.

