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/10.'GerdaRytter

:udstiuer
må sygehuset

FREDERIKSSUND:
Den   92-årige   Frederiks-

sund-kunstner  Gerda  Ryt-
ter  viser  en  række  af  sine
dejlige værker ved en udstil-
ling på Frederikssund Syge-
hus  i  Kunstforeningen  Dy-
bendals regi. Der er fernise-
ring på søndag den 9. januar
kl.  14.

Gerda  Rytter  har  boet  i
Frederikssund siden begyn-
delsen  af 50'erne,  hvor  hun
købte  sit  dejligt  beliggende
hus  på  Søvej,  tæt  ved  den
fiord,  hvor hun  har fået  in-
spiration til en række af sine
akvareller og malerier.

Uddannelsen til kunstner
startede  Gerda  Rytter  alle-
rede  i   årene  1916-17,  hvor
hun  gik  på  Den  Tekniske
Skole  i  Odense.  I  1920 kom
hun på Tegne- og Kunstin-
dustriskolen  for  Kvinder  i
København  og  senere  kom
hun  på malerskolen  i  lnns-
bruck.

Det er også blevet til stu-
dieture til Tyskland, Østrig,
Italien, Frankrig og Norge.
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I karrierens løb har Gerda
Rytter  været  medstifter  af
kunstnersammenslutnin-
gerne   Klyngen   1944,   Den
Frie    Udstilling   i    Køben-
havn,  Kamæleonen  1950  og
Kunsthallen  på  Købmager-
gade i København.

Gennem årene har Gerda
Rytter haft et utal af udstil-
linger rundt om i Danmark.
I de seneste år har der været
udstillinger i Frederikssund
hos kiropraktor F. Staal Pe-
tersen, på Østergården, Tol-
1eruphøj  og i  Langes Maga-
Sln.

Gerda    Rytter    lever    et
sundt liv. Hun er vegetar og
er meget interesseret i yoga-
en. Hun har lidt af gigtfeber,
og derfor gav en yogalærerin-
de   hende  det  råd,  engang
hun skulle til Paris, at besø-
ge Lourdes og bade i det kol-
de vand.

-  Det  gjorde  jeg,  og  det
hjalp   virkelig,   har   Gerda
Rytter forta]t.                        £n
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I Båndværkstedet fortæller den over 90-årige kunstmaler Gerda
RytterftaFrederikssundometlangtliviffihed-pågodtogondt.

GerdaRyt±erpåtv
FREDERIKSSUND:

Tirsdag den 16. august kl.
19.35  sender  DR-tv  en  ud-
sendelse  om  kunstmaleren
Gerda Rytter fra Frederiks-
sund,  der har stået på egne
ben i over 90 år. I


