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Facetter af et kunstnerHv
Frederikssund: Det er med en

i?r;sig;i:!;#tuå:g;:n!!,iee:dt:nsiil;:l:l:
ren  Ulf Rasmussen  fra Mar-
bæk, der fyldte 80 år for fem
måneder siden.

På denne udstilling får man
et  indblik  i  Ulf  Rasmussens

ålisdfigetalent,hansomhuog

e,Tålsvtjlii#eå:Fk¥le,r,uorveer:

:::nåF1%eriar.e:,;::freraofgFtal:irj:
kunstnerliv.

Allerede    som    dreng    be-

;å?g:å?l:fl#eT#sån:å;#i
talent for at sanse naturen og
omsætte sine indryk i billeder
og#Eå:.mussenskunsterså

gådjg?,Mååbne?irnvdæe:esnigeg.åg
på denne udstilling, hvor man

fornemmer    en   nærkontakt
både  med Ulf Rasmussen og
hans kunst.

Fred6rikssund   Kunstfore-
nTidtdf£t%B:k#aiebhdbeg#d#antTft%ig`f|,'#dg-;

kunstnere, hvis navn er knyt-

åeetn:iivForreåårnikhs:ru:ge:gofjår:
b;jd1:t åd:n7|å46.f4„  b..

Ingeborg er nai)net på dette smukke pigehouede, der er støbt i bnrpnz£
Fbto: Pctul Erik Nielsen



Lørdag 12. juni 1993 rffi F)

og  billedhugge!e_n-tii°f--riasriuss'eriudstiuer£L_ange_sMftsfl:.ip.`

Eoto: Paul Eri,b Nielsen

UffRasmusseni
Langes Magasin
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Det er Frederikssund Kunstforening, der har inviteret
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og 13.00.

Tegneren,  mctleren

d/4-93    Ffl.S0riD     f/u/c   .

Side    7

Stor lokal kunstner
udstineri     .
hnges Magasin
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FREDERIKSSUND:
I   dagene   fra  .den   12-27.

juni kan man i Langes Ma-
gasin  se  en  udstilling  med
værker af den lokale billed-
hugger Ulf Rasmussen. Han
viser  skulptur,  maleri,  teg-
ning,   keramik,   mosaik   og
grafik på udstillingen, der er
arrangeret af Frederikssund
Kunstforening.

Ulf Rasmussen bor i Fre-
derikssund    ved    fiorden    i
Marbæk, og hans skulpturer
står  over  det  ganske  land,
også    i    Frederikssund    på
Kalvøen og i København på
Statens Museum for Kunst.

Ulf Rasmussen` har mod-
taget en række hædersbevis-
ninger  og  legater,  bl.a.  Ec-
kersberg-medaljen og senest
i  1990  Zartmanns  hæders-
pris.

Ulf Rasmussens  arbejds-
proces er naturiagttagelse og

studier i formens liv i rum-
met. Gennem slid omskaber
han  i  kærlighed  virkelighe-
den   til   skulpturer,   der   er
udtryksfulde,    indtrængen-
de,  enkle,  monumentale  og
berigende.

Ulf Rasmussen  fyldte  80
år  i  begyndelsen  af  1993.  I
et   langt   og  rigt   facetteret
kunstnerliv har han udtrykt
sig i mange forskellige mate-
rialer.  på  udstillingen  vises
tidlige    og    sene   værker   i
bronze,   sten,   ler   samt   på
lærred og papir.

Der  er  fernisering  på  Ulf
Rasmussens   udstilling   på
lørdag kl.11-13, hvor kunst-
neren vil være til stede. Keld
Jensen vil sørge for det mu-
sikalske indslag.

Derefter kan  udstillingen
ses  hverdage, undt.  manda-
ge,    kl.    13-17,    lørdage    kl.
10-13  og søndage kl.  13-17.



frederikssund avis

Kunst i
magasinet
FREDERIKSSUND:                  udstilling, som er arrangeret

lndtil   den   27.  juni   kan     afFrederikssundKunstfore-
man i Langes Magasin se en      ning.  Det  er billedhuggeren

Ulf   Rasmussen,   Marbæk,
der viser  nogle  af sine vær-
ker.

På  udstillingen  kan  man
se skulptur, maleri, tegning,
keramik, mosaik og grafik.

Udstillingen     i     Langes
Magasin  kan  ses  hverdage
undt.  mandag kl.13-17, lør-
dag  kl.  10-13  og  søndag  kl.

13-17.
På   billedet   er  Ulf  Ras-

mussen fotografet under fer-
niseringen   i   lørdags   i   sel-
skab med professor, maleren
Dan Sterup-Hansen  (tv.) og
formanden    for    Frederiks-
sund    Kunstforening,    Lis
Nielsen.


